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Mais de três milhões de eleitores
deverão votar este ano na Paraíba
No último dia para regularizar o título de eleitor, TRE-PB registrou 33 mil atendimentos. Página 13
Opera Paraíba
realiza mais de
mil cirurgias por
mês no estado

Foto: Marcos Russo

Apenas os procedimentos de oftalmologia somaram 1.372 entre os meses de
janeiro a abril.
Página 3

João Azevêdo
inaugura espaço
para o artesanato
paraibano no DF
Memorial fica na Secretária de Representação e tem
por objetivo dar visibilidade
à arte produzida na Paraíba.

Em JP, feira reúne municípios e agentes de turismo
Programação vai até amanhã no Espaço Cultural José Lins do Rego. Paralelamente, também está ocorrendo o ‘Summit Mice’. Páginas 8 e 20
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Bolsonaro
entrega duas
obras na PB e
pernoita em JP

n “(Pessoas) passam

os dias conectadas à internet
e perdem a oportunidade
de estarem conectadas ao
mundo real, não idealizado
e não editado”.

Presidente inaugurou
projeto de abastecimento
em Itatuba e Unidade de
Saúde em Gurinhém.

Léo Barbosa

Página 10

Página 14

João Pessoa é
eleita Cidade
Empreendedora
pelo Sebrae
Com o programa Eu
Posso, capital foi a vencedora da região Nordeste e segue para disputa nacional.

n “Lamento que

o bredo e o feijão
de coco não sejam
mais frequentes na nossa
cozinha popular e também nas
mesas mais requintadas”.

Dia das Mães: lojistas
projetam alta de 10%
Prevendo uma procura maior que a do ano
passado, comércio de João Pessoa se prepara
para as compras de última hora.

Damião Ramos Cavalcanti

A Covid em números

MAIO AMARELO
Mês de Consciência no Trânsito

CASOS

MARKETING EPC

NA PARAÍBA

602.542

MORTES vacinas aplicadas

10.213

------

NO BRASIL

30.520.289 663.967 429.244.438

NO MUNDO

514.918.067 6.240.940 11.630.557.223
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

Assine o Jornal A União agora:

Elba Ramalho estará
no São João da capital
Evento começa dia 12 de junho com o Festival
de Quadrilhas no estacionamento do Almeidão e
segue na Lagoa, com shows de 21 a 24.
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Fazer o trânsito mais seguro
é mover-se pela vida.

Foto: Reprodução/Rede Social
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Previsão é de
chuva e ventos
fortes no litoral
para esta sexta
Chuvas de ontem, em
João Pessoa, superaram
as expectativas e Defesa
Civil segue em alerta.
Página 4
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Editorial
Guerra das águias
Uma figura que está fora de moda é o correspondente de guerra.
Aquele jornalista que ia para o front e de lá mandava notícias
colhidas no calor da hora. Muitos desses intrépidos profissionais se
consagrariam, também, como escritores. São os casos, por exemplo,
do norte-americano Ernest Hemingway (1899-1961) e do brasileiro
Rubem Braga (1913-1990).
Braga atuou como correspondente de guerra junto à Força
Expedicionária Brasileira (FEB) durante a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), nascendo dessa experiência o livro “Com a FEB na Itália”.
Já o célebre “Por quem os sinos dobram”, de Hemingway, é fruto
da cobertura jornalística que o autor realizou em Madri durante a
Guerra Civil Espanhola (1936–1939).
Hoje, não se sabe, de fato e de direito, o que acontece nos campos
de batalha – e olhe que são muitos espalhados pelo mundo afora. O
acesso dos jornalistas às zonas de conflito é restrito, rigorosamente
monitorado pelos comandantes das tropas das nações beligerantes ou
pelos líderes dos grupos que se digladiam por motivos que flutuam
entre a religião e a ideologia.
Ora, veja-se o exemplo recente da guerra na Ucrânia. É preciso
montar uma espécie de quebra-cabeça, a partir das múltiplas
informações divulgadas pelos meios de comunicação, incluindo
as redes sociais, para se ter uma ideia pelo menos um pouco mais
precisa dos estragos causados pela invasão russa, como a morte de
civis e a destruição da infraestrutura urbana.
No entanto, quem pode afirmar com segurança o que deveras
está acontecendo na Ucrânia? Quantas pessoas morreram, até agora,
entre civis e militares, dos dois lados? Os relatos dos jornalistas e
dos moradores das cidades ucranianas, ilustrados pelas cenas de
destruição, são chocantes, de fato, mas insuficientes para compor um
quadro geral e fiel do conflito.
O tempo mina o impacto que parte do mundo sofreu nas primeiras
semanas da guerra. As pessoas, porém, não devem desinteressarse do que acontece no Leste Europeu. A ordem mundial está sendo
alterada – a águia de cabeça preta quer o lugar de sua irmã de cabeça
branca -, e a História mostra que novos paradigmas não se instalam
sem destruição e morte.

Artigo

Mariana Moreira

moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora

A cara humana do herói
O jeito elegante e esguio de se portar no
campo assemelhava-se a uma figura nobre saída de um quadro renascentista. O
porte alto, esbelto e ágil esgueirava-se por
todo o gramado com a destreza dos grandes gênios da bola. A sutileza dos dribles
desconcertantes deixava os adversários
estonteados. Os toques de calcanhar quebravam a rotina do jogo e introduzia o elemento surpresa em jogadas que, via de regra, culminavam com o gol e o delírio da
torcida que, em êxtase, berrava a plenos
pulmões o nome do Doutor.
Essas são doces lembranças que trago
do jogador Sócrates cujo futebol inspirado em requintes de arte, no início de minha fase adulta, me fez enamorar o futebol
como um espetáculo dotado de plasticidade, engenhosidade e talento. O desencanto
com a frustração da campanha do Escrete Amarelinho na Copa da Espanha, em
1982, não desbotou a genialidade de Sócrates que, ao lado de talentos como Zico,
Júnior e tantos outros, nos encantavam em
partidas recheadas de gols, lances geniais
e alegrias inenarráveis.
Nos toques desconcertantes do calcanhar do Doutor Sócrates sonhávamos com
um país que desejava liberdade e voto livre. Nas tardes de domingo, nas telas de
televisão, muitas ainda em preto e branco,
nos gritos de gol e nas jogadas inteligentes,
nos vestíamos de heróis e construíamos o
desejo de eleger o presidente, de escrever
uma constituição democrática, de abolir a
censura e as interdições, de escolhermos
o partido político de nossa preferência, de
marcharmos nas ruas sem o temor das armas e da truculência. Entre gols e socos vibrantes no ar o país se tornava um grande
palco para o espetáculo da bola e do sonho.
Mas, como diz o poeta Cazuza, “meus
heróis morreram de overdose”. E, entristecidos, assistimos a agonia do Doutor Sócrates que, enveredando pelo caminho do

alcoolismo, enfrenta graves problemas de
saúde. O gênio da bola sucumbiu ante o
fulgor da fama e do estrelismo. Não encontrou o suporte emocional para conviver com a glória e emergiu na solidão e no
individualismo. Sua esposa reconheceu
publicamente que o maior problema do
grande craque foi a solidão que o acometeu, sobretudo quando o burburinho dos
gramados, os aplausos das torcidas, o assédio da imprensa e dos fãs transformaramse em idas lembranças. Quando o silêncio
da aposentadoria dos gramados transforma em torturante melancolia o que antes
era festa e alegria o herói sucumbe e procura lenitivo em alternativas nem sempre
saudáveis.
E ficamos mais tristes e mais vazios
quando constatamos que nossos heróis envelhecem, sofrem, se fragilizam e vergam
ante as intempéries da vida. E também nos
conscientizamos de nossa fragilidade. Afinal, somos todos humanos, mesmo que
travestidos de gênio ou herói.

“
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Em floração

Crônica

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Bredo fora de época
Vi na TV, muito bredo dentro da época,
carreta lotada, descarregando para outros
caminhões e carroças de feirantes, ao lado do
Mercado São José, em Recife, quando ouvia a
notícia de que o povo daquela grande cidade
iria comer, na sexta-feira santa, muito mais
do que aquela enorme carga. Boa notícia. Em
seguida, acompanhei a reportagem sobre várias plantações de bredo, havendo uma superprodução. Há muito tempo, sou militante para
que a nossa cultura alimentar coma bredo e
adote essa amarantácea na mesa do quotidiano. Já me prometi, em outros textos, que vou
morrer escrevendo sobre o bredo, que como
desde os tempos de criança. Era colhido, em
Pilar, a começar do quintal até a última cerca
do sítio, que beirava o Rio Paraíba.
Entristeço-me quando, ao se falar dele, haja
pessoas que o ignorem e perguntem o que é
bredo. Não demoro a responder. O bredo vem
do grego, blíton. E de tão bom, os romanos latinizaram tal palavra para blítum, que, por sua
vez, foi trazido para cá pelos portugueses, até
chegar ao nosso interior, com o nome de bredo. Mesmo originário da Europa, como seu
similar, o espinafre, vindo da Ásia. Comi dos
dois, comparando-os. Esse segundo tem gosto amargo, enquanto o bredo, muito mais perto de mim, é delicioso, simpático, com singelas pequenas flores que enfeitam até o jardim.
É prato da nossa tradição, como se fosse verdura da nossa cozinha, fácil de ser da nossa
mesa, como era a receita da inesquecível mãe
Lia, especialmente para comermos a desejada peixada ao molho de coco, religiosamente
na sexta-feira santa, ao lado do famoso feijão
de coco. Mas, tão bom que se pode comê-lo,
sem enjoo, em qualquer dia, até em almoço
de aniversário.
Fazíamos o ritual para colher o bredo. Depois destacar as folhas do caule que poderia
ser replantado. Rescaldadas por oito minutos,
reservavam-se as folhas numa peneira, para
Dona Lia refogá-las no azeite, com cebola picada, alho e três tomates maduros, sal e pimenta do reino a gosto. No final, meia xícara de coentro picado, mas já com duas xícaras

“

Tão bom que se
pode comê-lo,
sem enjoo, em
qualquer dia,
até em almoço
de aniversário.
Damião Ramnos Cavalcanti

de molho de coco, espremido na mão, porque
também para ser mais apurado e melhor, não
havia liquidificador... Depois, tudo era levado
ao lume, durante uns quinze minutos. Também o delicioso feijão de coco poderia ser receita, permanentemente no cardápio de qualquer bom restaurante.
Estranho e lamento que o bredo e o feijão
de coco não sejam mais frequentes na nossa
cozinha popular e também nas mesas mais requintadas. Já o espinafre recebe escolha mais
refinada. Propagado pelos americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, pelo “super-marinheiro” Popeye, que ao ingerir uma
lata de espinafre, de repente, ganhava grandes muques para defender a namorada Olivia Palito, das investidas e enxerimentos do
musculoso marujo Brutus. Tornou-se assim
o espinafre oferta das feiras livres e dos supermercados. Porém o bredo, devendo ser do
nosso quotidiano, é bem melhor. São folhas
mais ricas em cálcio, em fósforo e ferro, além
de apreciável quantidade de vitaminas C e B.
Cem gramas de bredo equivalem a 42 calorias.
O bredo poderia ser cultivado, durante todas
as estações do ano, e assim o comeríamos não
apenas durante a Semana Santa. Plantemos o
bredo, com ajuda d’água, facilmente para tê-lo,
inclusive, em todas as festas. Bredo podemos
plantar, das brenhas aos campos.
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em todas as regiões do estado

Opera PB realiza mais
de mil cirurgias por mês
Oftalmologia teve 1.372 procedimentos e 3.216 foram das demais especialidades
O programa Opera Paraíba chegou ao fim do mês
de abril com o total de 4.588
cirurgias realizadas no estado em 2022. Os dados,
consolidados pela Central
Estadual de Regulação,
mostram que são mais de
mil cirurgias feitas por mês.
Desse quantitativo, 1.372
procedimentos foram de oftalmologia com as cirurgias
de catarata, e 3.216, das demais especialidades, entre
cirurgia geral, ginecológica, oftalmológica, da otorrinolaringologia, proctologia e ortopedia.
A dona de casa Margareth Ferreira, da cidade de Cabaceiras, foi uma
das contempladas com uma
cirurgia de histerectomia
feita no Hospital de Clínicas, em Campina Grande.
“Eu já tinha ouvido falar do
programa porque algumas
pessoas na minha cidade tinham me contado. Quando
vim pra cá, fiquei tranquila
e sabia que ia dar tudo certo. Foi até melhor do que
imaginei,” contou.
Também é através do
programa, que esteve no
Hospital Geral de Taperoá, que a manicure Cícera Marcelino está tendo a
chance de retomar a rotina. Ela tinha uma hérnia
que a impedia de trabalhar.
“Eu sentia muita dor quando me abaixava para fazer

Foto: Secom-PB

As cirurgias acontecem diariamente em CG e nos finais de semana em JP, Queimadas e Patos
as unhas das clientes, aí tive
que parar de trabalhar. Mas
agora, quando me recuperar, vou poder ganhar meu
dinheiro e ajudar meu marido,” disse.
O Opera Paraíba realiza cirurgias diariamente
em Campina Grande e nos
finais de semana está presente em unidades da capital, Queimadas e Patos.
Além disso, também está
presente de forma itinerante em outros hospitais integrantes da rede. Em breve,
o programa será ampliado

para as cidades de Solânea,
Belém, Coremas, Catolé do
Rocha e Santa Luzia.
“O Opera Paraíba é um
dos programas mais importantes nos últimos anos na
Paraíba. Acabamos com a
fila de mais de 12 mil pessoas esperando por uma
cirurgia e montamos uma
estrutura que realiza mais
de 1.200 procedimentos todos os meses. Isso é fundamental para que essa fila da
vergonha nunca mais se repita na Paraíba,” destaca o
governador João Azevêdo.

“

Acabamos
com a fila de
mais de 12
mil pessoas
esperando por
uma cirurgia
João Azevêdo

Estado aumenta em 140% a oferta no número de vagas
São João do Rio do Peixe e
Triunfo.
“Esses resultados só são
possíveis com toda a competência, esforço coletivo e
apoio da gestão para a formação e a pesquisa. Estamos sistematizando mais
dados para planejar a próxima expansão dos Programas
de Residência. São 66 vagas
para ingresso e temos, atualmente, 104 médicos-residentes no total (R1 a R5), uma
taxa de ocupação de 88%, que
serão novos especialistas no
SUS da Paraíba”, disse a secretária estadual da Saúde,

Renata Nóbrega.
Foram investidos R$
2.371.800,00 em preceptoria
e R$ 1.145.599,11 em bolsas de
Residência. “Antes, era muito comum o médico que concluía a graduação na Paraíba
ir buscar Programas de Residências em outros estados
e, consequentemente, acabavam se fixando nessas outras localidades. Agora, com
o crescimento da oferta de
vagas, é possível qualificar
mais ainda o atendimento
nos serviços do estado, nos
municípios e formar especialistas que sigam no nos-

so sistema público de saúde”, pontuou o diretor-geral
da Escola de Saúde Pública
da Paraíba (ESP-PB), Felipe
Proenço.
O coordenador do Núcleo de Residências da ESP
-PB, Pedro Rodrigues, enfatizou, também, que “o estado
vem buscando aperfeiçoar o
acompanhamento administrativo e pedagógico, junto
à gestão dos programas, de
forma que a qualidade da
formação dos nossos residentes possa ser referência
para outros processos formativos similares”.

ação do projeto amar

Hospital de Patos terá equipamento para radioterapia
Uma visita técnica, ontem, da equipe do Projeto
Amar - Aprimoramento do
Modelo de Atenção na Rede
de Saúde ao Complexo Hospitalar Regional Deputado
Janduhy Carneiro, em Patos, foi um marco importante
no processo de aquisição do
acelerador linear da unidade. Esse projeto vai possibilitar que os pacientes que se
tratam de câncer na unidade
oncológica da unidade possam também dispor dos serviços de radioterapia. Atualmente, o hospital já oferta
cirurgias, biópsias, quimioterapia, exames diagnósticos e serviços ambulatoriais.
O Projeto Amar, explica

o diretor geral do Complexo,
Francisco Guedes, atua em
quatro eixos, um dos quais
é a Oncologia, e é financiado
pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID),
com contrapartida do Governo do Estado. “Recebemos os
técnicos do projeto hoje que
vieram avaliar o espaço de
nosso hospital onde será instalado o aparelho acelerador
linear que fará a radioterapia
de nossos pacientes”, afirmou
Francisco. Segundo ele, os investimentos para aquisição
deste equipamento e reforma da unidade para instalá
-lo em Patos giram em torno
de US$ 6 milhões.
“Esse é o começo da reali-

zação de um sonho, de todos
os sertanejos, e porque não
dizer de todos os paraibanos
que passam a contar, no sertão paraibano, de um serviço de oncologia, 100% SUS e
totalmente gerenciado pelo
governo estadual”, reiterou
Francisco, lembrando que o
Hospital já realiza todos os
demais atendimentos oncológicos. “O que falta para nosso
tratamento ser completo aqui
é a radioterapia e, em breve,
isso também será disponibilizado”, afirmou o diretor.
A constatação dos técnicos
foi de que o Hospital de Patos
tem viabilidade para implantação do projeto, tem espaço
disponível e suficiente para

Informe
Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Apoio de prefeitos de siglas
de oposição ao governador
traz uma forte simbologia
Há duas adesões ao
projeto de reeleição do
governador João Azevêdo (PSB), oficializadas
nas últimas 24 horas,
que, para além do aspecto da captação
de apoios e votos, têm uma forte
simbologia: são
apoios de políticos que militam
em partidos de
oposição ao governo. Mas não é
só isso. Senão vejamos: ainda na quarta-feira, às vésperas da chegada do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Paraíba,
onde inauguraria o primeiro lote da obra Vertentes
Litorâneas, em Itatuba – o evento ocorreu na quintafeira –, o prefeito da cidade, Josmar Lacerda, filiado
ao PSC, manifestou seu voto em favor do governador. No dia seguinte, o gestor estadual recebeu declaração de apoio do prefeito de Condado, Marcelo Bezerra, que é filiado ao partido de Bolsonaro, o
PL. A mensagem subjacente dessas duas adesões
ao projeto de reeleição de João Azevêdo, sobretudo
no que diz respeito à Itatuba foi: ‘aqui é João e Lula,
Bolsonaro!’.

“Estamos bem próximos”

residências médicas
Nos últimos quatro anos,
a Paraíba aumentou em 140%
o número de vagas para os
Programas de Residências
Médicas. Enquanto em 2018,
foram ofertadas para ingresso 25 vagas, em 2022 já são 66
vagas ofertadas por ano, distribuídas em todo o estado.
Ao todo, são 19 municípios paraibanos com vagas:
João Pessoa, Curral de Cima,
Ingá, Remígio, Esperança,
Cuité, Picuí, Sumé, Monteiro, Patos, Piancó, Sousa, Uiraúna, Cajazeiras, Bonito de
Santa Fé, São José de Piranhas, Cachoeira dos Índios,

UN
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instalação do equipamento.
Agora, será elaborado o Termo
de Referência para aquisição
do equipamento. Após essa
compra, a empresa fornecedora do equipamento passará as
especificações exigidas para
sua instalação. Baseado nestas
exigências é feito um projeto
de engenharia para construção das instalações no hospital. Vencidas essas etapas, o
projeto segue para o Ministério da Saúde para que o Hospital do Bem, que hoje funciona
comoUnidade de Assistência
de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), passe a ser
um Centro de Assistência de
Alta Complexidade em Oncologia (Cacon).

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, afirmou, semana passada, que o Progressistas
anunciaria a pré-candidatura de Aguinaldo
Ribeiro (PP) ao Senado na terça-feira. Mas isso
não ocorreu. Após isso, o filho dele, Mersinho
Lucena, disse que isso deverá acontecer até
hoje. Esperemos. Ontem, Cícero voltou a tocar
no assunto: “Acredito que estamos bem próximos dos anúncios das decisões que estão sendo
construídas”.

“Passa pelo Republicanos”
“Esse anúncio passa sim pela definição do Republicanos vir por inteiro”. Do vice-prefeito de Cabedelo, Mersinho Lucena (PP), confirmando que
a condição para que o correligionário Aguinaldo
Ribeiro oficialize sua pré-candidato ao Senado
está atrelada ao apoio integral do Republicanos.
“Não há sentido apoiar o governador e não votar
no senador da chapa”, afirmou, em entrevista a
uma emissora de rádio.

Vale tudo pelo poder?
A presença de Pedro Cunha Lima, presidente
do PSDB na Paraíba, ao lado do presidente Jair
Bolsonaro, em Itatuba, é o exemplo regional de
como está a pré-candidatura do tucano João Dória a presidente: desacreditada. Acompanhado
do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha
Lima (PSD) e com largo sorriso, o pré-candidato
a governador interagiu com o presidente que
tanto criticou, sobretudo no auge da pandemia
de Covid-19.

prefeito não
terá como pagar

Governo deve
mandar dinheiro

Pr e s i d e n t e d a Fa mup, George Coelho
afirma que os prefeitos paraibanos não
conseguirão pagar
o novo piso salarial
dos profissionais de
enfermagem, aprovado pelo Congresso
– ficou em R$ 4,5 mil.
Ele explicou o motivo:
“Deixou os municípios numa situação
difícil, porque não
existe receita para
esse pagamento. Sem
ter a fonte pagadora,
nenhum prefeito terá
como pagar”.

Secretário da Frente
Nacional dos Prefeitos, Cícero Lucena (PP)
também enxerga dificuldades para que as
prefeituras paguem o
novo piso salarial dos
profissionais de enfermagem. “O Governo
Federal tem que mandar o dinheiro, porque
muitas prefeituras não
têm como assumir [esse
ônus]. O governo tem
que mandar os recursos.
A gente espera que se
encontre a solução para
isso”, argumentou o prefeito da capital.

Deputado diz que bancadas irão
derrubar veto à Lei Aldir Blanc
“Vamos derrubar mais esse veto do presidente
responsável pelo agravamento da pandemia,
e que não tem sensibilidade para com as famílias que sofrem financeiramente”. Do deputado federal Frei Anastácio (PT), confirmando
que a bancada do PT e de outros partidos de
oposição irão atuar para derrubar o veto presidencial à nova Lei Aldir Blanc, que previa o
repasse de R$ 3 bilhões a estados e municípios
para o setor cultural.
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aumento no litro da gasolina

Procon da capital já notifica postos
Preço do combustível está oscilando entre R$ 6,89 e R$ 7,29 e órgão quer justificativa para o reajuste
A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor registrou o preço da gasolina comum oscilando entre R$ 6,89 (Elesbão
– Água Fria) e R$ 7,29 (Big –
Tambaú), com média de R$
6,993, diferença R$ 0,40 e variação de 4,4% para pagamento à vista ou no cartão.
O menor preço permanece o mesmo do levantamento do último dia 27 de abril,
com o maior subindo 10 centavos. O Procon-JP está notificando todos os postos que
aumentaram os preços nos
últimos dias para justifica-

rem o reajuste. O Procon-JP,
que visitou 109 postos que
estavam em atividade no
dia 5 de maio, constatou que
o menor preço da gasolina
comum subiu em 53 postos,
reduziu em oito e se manteve em 47 se comparado à
pesquisa anterior. Quanto
ao produto aditivado, o preço foi registrado entre R$
6,954 (Extra Petróleo – Mangabeira) e R$ 7,49 (Frei Damião – bairro dos Ipês, Shopping Bessa – Bessa e Araújo
– Cristo), diferença de R$
0,54, variação de 7,7% e média de R$ 7,22.

O Procon-JP está notificando desde ontem, todos
os postos que aumentaram
os preços dos combustíveis
nos últimos dias para que
justifiquem o reajuste. O secretário Rougger Guerra salienta que a notificação será
para aumentos em qualquer
tipo de combustível, a exemplo dos revendedores do Gás
Natural Veicular (GNV), que
subiram o menor preço do
produto em 27 centavos da
semana passada para cá.

menor preço, subindo 12
centavos nas duas últimas
semanas, oscilando entre
R$ 5,270 (Expressão – Centro e Ferrari – Centro), com
o maior se mantendo em R$
5,89 (São Severino – BR-230),
com média de R$ 5,616, diferença de R$ 0,62 e variação
de 11,8%. Quando comparado à pesquisa anterior, o produto não teve redução em
nenhum estabelecimento,
aumentou em 77 e se manteve em 27.

Álcool
O álcool mostrou alta no

Diesel S10 e comum
O diesel S10 manteve o

menor preço registrado na
semana passada: R$ 6,43
(Expressão – Centro), com o
maior também se mantendo
em R$ 6,99, preço praticado
em 20 postos da capital. A
média está R$ 6,803, variação de 8,7% e diferença de
R$ 0,56, registrando aumento em 29 postos, reduzindo em nove e se mantendo
em 61 em relação ao último
dia 27 de abril. O diesel comum manteve o menor preço em R$ 5,34 (Esutra – Ernani Sátyro), com o maior
subindo de R$ 6,84 para R$
6,89 (Global Sul – Colinas do
Foto: Seri-PB

‘Operação Dia das Mães’

Segurança é reforçada no
comércio e locais públicos
As Forças de Segurança
da Paraíba iniciaram, ontem, a ‘Operação Dia das
Mães’, que emprega policiais militares, policiais
civis e bombeiros militares em ações de prevenção
e repressão qualificadas
até domingo. O objetivo
é reforçar a presença nas
ruas, principalmente nas
áreas de comércio, e também nos espaços públicos
com grande circulação de
pessoas. O trabalho integrado terá abrangência estadual.
A Polícia Militar terá
uma média de 628 policiais militares e 251 viaturas de reforço, por dia.
As ações serão voltadas
para reforçar a segurança no comércio e, no domingo, o foco é aumentar
a presença do policiamento nas ruas.

A Polícia Civil vai empregar um efetivo de 200
policiais na Operação Dia
das Mães, atendendo às
demandas que aportarem
nas delegacias e realizarão
investigações que eventualmente estejam ligadas
ao planejamento da operação, especificamente. Os
demais policiais escalados no período darão continuidade aos trabalhos
convencionais.
Os bombeiros militares
irão trabalhar principalmente em blitz e presença
nas regiões litorâneas. Somente na Região Metropolitana de João Pessoa serão
162 homens e mulheres,
11 viaturas e quatro embarcações por dia, além
do efetivo também presente na região de Campina Grande e no interior
do Estado.
Foto: Secom-PB

O objetivo é reforçar a presença da polícia nas ruas e comércio

Sul), com média de R$ 6,525.
GNV
O menor preço do Gás
Natural Veicular (GNV) registrou alta de R$ 0,27, saindo de R$ 5,08 para R$ 5,35
(praticado em 8 postos), com
o maior se mantendo em R$
5,49 (Pichilau Gauchinha –
Distrito Industrial) com diferença de R$ 0,14, variação
de 2,6% e média de R$ 5,376.
Onze revendedores do produto aumentaram o preço
em relação ao último dia 27
de abril, e apenas um manteve o mesmo valor.

até ontem

SES registrou
159 novos
casos de
Covid-19
Ítalo Arruda

Especial para A União
A Seri foi o local escolhido para acolher o Memorial Permanente do Artesanato Paraibano, no DF

valorização da cultura

Governador João Azevêdo inaugura
Memorial do Artesanato, em Brasília
O governador João Azevêdo participou, ontem, da
inauguração do Memorial
Permanente do Artesanato Paraibano, localizado na
Secretaria de Representação
do Estado (Seri), em Brasília
(DF). Na ocasião, foram expostas peças de artesãos paraibanos que estão na Capital Federal para participar
do 15º Salão do Artesanato, que foi lançado na quarta-feira (4).
Ao lado da primeira-dama, Ana Maria Lins, o governador ressaltou a importância da valorização
do artesanato da Paraíba e
da exposição de artistas locais em feiras nacionais e internacionais.
“Muitas cidades paraibanas têm o artesanato como
base econômica, na produção de produtos como redes e peças de decoração. A
inauguração de um Memorial Permanente e o apoio
para que esses artistas participem de feiras nacionais
e internacionais são a representação do valor que a cultura tem para o nosso Estado. E essa arte tem que se
manter sempre viva e sendo estimulada para que a

para reforma

nossa cultura fique cada vez
mais forte.” Por ser o ponto
de apoio do Governo do Estado em Brasília, a Seri foi o
local escolhido para acolher
o Memorial Permanente do
Artesanato Paraibano, cujo
projeto é assinado pela arquiteta Bárbara Torres, da
Secretaria de Desenvolvimento Humano.
Para o secretário de Representação, Adauto Fernandes, essa é uma forma
de expandir a relevância da
cultura paraibana para o
mundo. “A Seri é o espaço
em que os parlamentares
e paraibanos que estão em
Brasília se encontram. Esse
será o espaço destinado à
valorização e divulgação do
nosso artesanato, ressaltando a nossa cultura em diversas esferas.”
A primeira-dama, Ana
Maria Lins, também destacou a importância da presença da Paraíba, com um
stand no 15º Salão do Artesanato: “A Paraíba participando, mais uma vez, deste Salão, com a exposição do
trabalho de vários artesãos,
com diferentes tipologias, é
uma vitória principalmente após o período da pan-

demia. É muito importante
o apoio do Governo do Estado ao trabalho dos artesãos
e a preservação da cultura”.
Salão do Artesanato
Nesta 15ª versão, o Salão
do Artesanato ressalta a importância da Cultura e da
Arte, que sobreviveu à pandemia. A feira possibilita a
exposição de peças produzidas manualmente e o intercâmbio de informações e experiências entre artistas de
todos os estados brasileiros.
O stand da Paraíba conta com a presença de 11 artesãos, que representam
diversas comunidades culturais do Estado. “Brasília
é uma grande vitrine para
o artesanato paraibano. A
maioria dos artesãos que estão aqui vivem no anonimato, em sítios e comunidades
quilombolas, como é o caso
da Mestra-artesã, Maria
Martha. Essa é uma oportunidade que gera a venda
e distribuição do nosso artesanato para lojistas de todo
o Brasil e turistas de todo o
mundo”, destacou a coordenadora do Programa do Artesanato Paraibano, Marielza Rodrigues.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou 159 novos casos de
Covid-19 entre a quartafeira e ontem, dos quais
148 são considerados leves e 11 moderados ou
graves. A Paraíba totaliza
602.542 casos confirmados
da doença nos 223 municípios. Foram registrados
dois óbitos. As vítimas são
do sexo feminino, residentes em Patos e João Pessoa,
com faixa etária entre 60 e
79 anos, e histórico de comorbidades. Com a atualização, o Estado totaliza
10.213 mortes.
De acordo com o painel de monitoramento da
SES, 446.293 pessoas se recuperaram da Covid-19 e
656.349 casos foram descartados. A taxa de ocupação total de leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) destinados ao tratamento da Covid-19 na Paraíba é de 8%, com 14 leitos
ocupados e 171 disponíveis. Na enfermaria, a taxa
de ocupação é de 10%, com
34 leitos ocupados e 293
disponíveis.

Mortes

Foram registrados
dois óbitos de duas
mulheres, residentes
em Patos e João Pessoa

defesa civil em alerta

Sede do Sine-PB em João Pessoa Previsão para esta sexta-feira é
suspende atendimento ao público de chuva e ventos fortes na capital
A partir da próxima
segunda-feira (9), a sede
do Sistema Nacional de
Emprego (Sine-PB), na capital, localizada na Rua
Duque de Caxias, no Centro (próximo ao Shopping
Terceirão), ficará temporariamente fechada, por
apr ox i m ad a me nt e 60
dias, para reforma. A po-

pulação continuará sendo atendida normalmente, nos demais postos da
cidade.
Os serviços estarão
disponíveis nos postos
que funcionam nas Casas da Cidadania de Jaguaribe, e dos shoppings
Tambiá, Manaíra e Mangabeira.

Atualmente, o Sine-PB
possui 15 postos de atendimento em funcionamento, nos municípios
de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras,
Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux,
Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa
Rita, Cabedelo e Patos.

Nalim Tavares

Especial para A União

As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção
e Defesa Civil de João Pessoa
(Compdec/JP) ainda estão de
plantão, em resposta ao aviso
de perigo potencial de chuvas
intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia

(Inmet), às 10h30 de ontem.
Segundo o alerta, João Pessoa
está sob ameaça de chuvas e
ventos intensos até as 11h de
hoje. O risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas
elétricas é baixo, mas o alerta
ainda pode ser renovado.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Kelson

Chaves, em menos de 6h, alguns pontos da capital paraibana superaram a estimativa
do Inmet, que era de 50 milímetros por dia. Em Manaíra,
por exemplo, choveu quase 40
mm em uma hora. Apesar disso, segundo o coordenador, “a
cidade tem suportado bem as
chuvas. Nenhuma comunidade registrou uma ocorrência”.

P

araíba
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Foto: Divulgação/Assessoria Elba Ramalho

multicultural

São João de JP
é lançado

n
Elba Ramalho é o
grande destaque
da programação
junina da capital,
que terá, ainda,
atrações como
Bell Marques e
Nando Cordel

Festejos acontecerão em dois
polos, um na Lagoa e o outro no
estacionamento do Almeidão;
programação acontecerá
de 12 a 24 de junho

O São João Multicultural de João Pessoa, realizado pela Prefeitura da Capital, acontece de 12 a 24 de
junho e terá uma programação no ritmo das festas
juninas. A abertura do Festival de Quadrilhas será no
dia 12, com Osmídio Neto
e Felipe Alcântara, seguindo até o dia 16. Já o São João
tem início em 21 de junho,
contando com a cantora
Elba Ramalho na abertura, e o cantor Bell Marques,
no dia 22.
De acordo com o prefeito Cícero Lucena, a festa terá dois polos base: o
estacionamento do Almeidão, que receberá o Festival de Quadrilhas, e o Parque Solon de Lucena, onde

acontecerão os shows principais. Além disso, trios péde-serra estarão levando
forró aos principais pontos
do Centro Histórico, Busto de Tamandaré e Centro
Cultural de Mangabeira.
“Ficamos felizes em ter
uma capilaridade, pois não
queremos privilegiar apenas o Centro e a Lagoa, mas
também os bairros.
Isso ocorre ainda mais
quando se trata da nossa
cultura, que precisa ser oferecida a toda a população”,
afirmou o prefeito, que estava acompanhado do vice
-prefeito Leo Bezerra.
Festa diversificada
A programação musical
será diversificada. Durante

Cultura
O Festival de
Quadrilhas ocorrerá
de 12 a 16 de junho,
no Almeidão. Trios
pé-de-serra tocarão
em vários pontos
da cidade

o Festival de Quadrilhas, se
apresentam atrações como
Os Gonzagas, Os 3 do Nor-

deste, Banda Torpedo, Vinícius Mendes, Felipe Santos,
Demétrio Elitizado e James
Sousa.
Já no São João, o público vai poder conferir nomes como Ranniery Gomes,
Banda Encantus, Swing
Nordestino Bell Marques,
Luka Bass, Berinho Lima,
Forró Caçuá. Tem também
a participação de Matheus
Fernandes, Brasas do Forró, João Lima e Os Filhos do
Forró.
A animação do dia 24,
noite de São João, ficará sob
a responsabilidade do cantor Nando Cordel, além de
Mara Pavanelly, Israell Muniz e Fabrício Rodrigues.
De acordo com o diretor
executivo da Fundação Cul-

tural de João Pessoa, Marcus Alves, houve uma tentativa de contemplar vários
estilos de forró. “É uma programação forte, multicultural, que abrange toda a
cidade e convida diversos
públicos”, destacou.
O presidente da Liga das
Quadrilhas Juninas, Edson
Pessoa, agradeceu a prefeitura da capital por abraçar a
cultura quadrilheira. “Isso
acontece desde o início dessa gestão, trazendo alternativas na época da pandemia. Agora vamos estar
perto das comunidades, se
apresentando pelos bairros.
Estamos emocionados, pois
não imaginávamos que teríamos isso novamente”, comemorou.

em patos

Começa montagem do festejo no Terreiro do Forró
n
São João
de Patos
será
realizado
de 20 a 24
de junho.
Serão
montados
um palco
para
shows, 120
camarotes,
oito
estandes

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

A montagem das primeiras estruturas metálicas para o São João de Patos
2022, no Sertão da Paraíba, já começou no Terreiro
do Forró. A expectativa é
que tudo esteja pronto antes do início da festa, que
começa no dia 20 de junho.
A estrutura base deve contar com a instalação de um
palco para os shows principais e 120 camarotes para o
público.
O local também contará

com uma área de frontstage)
local com entrada paga, em
frente ao palco principal do
Terreiro do Forró e oito estandes, além de 165 banheiros químicos, sendo 15 para
portadores de deficiência.
Haverá também barracas, restaurantes, espaços
de convivência e palcos para
atrações menores no começo
da noite, geralmente preenchidas com apresentações
de trios de forró e artistas
locais.
A organização geral da
edição desse ano do São João
de Patos está sob a responsabilidade da Coollabcrea-

tive, da cidade de Campina
Grande. O contrato no valor
de R$ 1, 97 milhão.
O último São João de Patos foi realizado em 2018.
No ano de 2019 a programação chegou a ser divulgada, porém o evento foi
cancelado devido à falta de
recursos, já em 2020 e 2021
foi cancelado por causa da
pandemia. Após três anos
sem acontecer, o evento vai
acontecer nos dias 20 e 24
de junho.
Entre as principais atrações confirmadas estão:
Xand Avião, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, Bruno e

Marrone, Wesley Safadão,
Matheus e Kauan e Gustavo Lima.
Casamento comunitário
Após três anos suspenso, Patos volta a promover
mais uma edição do casamento comunitário. As inscrições já estão abertas e
vão até o dia 25 de maio.
O projeto ajuda os casais
que sonham em oficializar
a união e não têm condições
financeiras para arcar com
os custos da formalização.
Segundo a prefeitura,
serão selecionados os primeiros 50 casais, por ordem

de inscrição, respeitando as
exigências divulgadas pelo
município.
Dentre os critérios de seleção estão à comprovação
de pelo menos um dos noivos como morador de Patos, a apresentação de toda
documentação necessária, a
inscrição de um dos noivos
no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais,
e/ou a comprovação de que
são membros de famílias carentes, com renda per capita menor do que meio salário mínimo. O casal também
deve estar com a certidão de
nascimento atualizada.
Foto: Lusângela Azevêdo

Terreirão do Forró, em Patos, no Sertão paraibano, começa a receber as estruturas metálicas para a volta da festa, que foi realizada pela última vez em 2019

Programação
• Festival de quadrilhas
12 – (Abertura) – Osmídio
Neto e Felipe Alcântara
13 – Os Gonzagas e
Felipe Santos
14 – Banda Torpedo e
Vinícius Mendes
15 – Alberto Bakana e
Os 3 do Nordeste
16 – Demétrio Elitizado e
James Sousa
• São João
21 (Abertura) – Elba Ramalho,
Ranniery Gomes, Banda
Encantus e Swing Nordestino
22 – Bell Marques, Luka Bass,
Berinho Lima e Forró Caçuá
23 – Matheus Fernandes,
Brasas do Forró, João Lima e
Os Filhos do Forró
24 – Nando Cordel, Mara
Pavanelly, Israell Muniz e
Fabrício Rodrigues

em Bananeiras

Sistema de
identificação
facial será
usado na festa
O prefeito de Bananeiras, Matheus Bezerra, utilizando suas redes sociais,
anunciou que esteve na Secretaria de Segurança Pública do Estado para tratar
do o evento do “Melhor São
João das Nossas Vidas”.
A visita, acompanhada pelos representantes da
empresa Medow, aconteceu na busca de implantação do sistema de tecnologia de identificação facial.
A parceria entre prefeitura, Governo do Estado e a empresa Medow,
possibilitará a implantação dessa tecnologia que
tem como principal objetivo a identificação de condenados pela justiça, de
pessoas com mandado de
apreensão, bem como cidadãos que não poderiam
estar no evento em virtude
do horário, para que a polícia possa agir através da
inteligência.
No São João edição de
2022, Bananeiras é a primeira cidade a anunciar a
tecnologia que vai ampliar
e buscar garantir um evento seguro.
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Emaranhado de fios

Uso clandestino de 42 mil postes
Fiação irregular de empresas de telecomunicações está presente em 60% do posteamento de João Pessoa
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

De acordo com um levantamento realizado pela concessionária de energia elétrica Energisa, são mais de
70 mil postes instalados em
João Pessoa. Cerca de 60%
deste total, 42 mil, são utilizados de forma clandestina
por empresas de serviços de
telecomunicações.
O resultado são os emaranhados de fios que, além
da poluição visual, podem
provocar acidentes. A Energisa informou ainda que,
recentemente, foram removidos mais de 750 quilos de
cabos irregulares na cidade
de Mogeiro.
Levantamento
Um levantamento realizado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) revelou que em 2019, 42% das operadoras de telecomunicações
que usam cabos possuíam
contrato com alguma distribuidora de energia. Isso levou à constatação pelas agências de que as empresas estão
ocupando clandestinamente os postes de distribuição.
A Aneel e a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) observaram que as
empresas utilizam de forma
clandestina as estruturas, o
que gera risco à segurança da
população, devido a instalações precárias. Dessa forma,
o plano em debate prevê a diminuição da bagunça de fios
nos postes de energia das cidades, regularizando 30%
dos postes em 10 anos.
O plano visa reduzir o
problema tornando obrigatória a regularização da situação dos postes e da atualização das regras para uso
da estrutura. Sobre isso, a exigência é que as distribuidoras de energia e as empresas
de telecomunicações regularizem de 2% a 3% dos postes
ao ano, durante 10 anos.
As empresas de telecomunicações terão que arcar com
os custos. Além disso, os cabos de telecomunicações em
situação irregular deverão
ser retirados dos postes. Para
isso, a medida prevê um plano de limpeza destes instrumentos.
Plano de redução
A Aneel e a Anatel discutem proposta visando reduzir em 10 anos 30% da desorganização dos fios e cabos em
postes de energia em todo o
Brasil. Ainda não existe data
para votação e as contribuições podem ou não serem
acolhidas pelos conselheiros
diretores das agências.
A Energisa também deu
contribuições na consulta pública, focando principalmente na questão das empresas
que usam os postes de forma
clandestina.
Em nota, a assessoria de
comunicação da Energisa na
Paraíba informou que atualmente acompanha as discussões sobre a ocupação dos
postes, conduzidas pelas
agências reguladoras dos setores de energia e telecomunicações, respectivamente a
Aneel e Anatel.
A empresa acrescentou ainda que as contribuições apresentadas visam dar
maior segurança e ordenamento, além de promover
maior equilíbrio de custos

Foto: Áurea Carla Duarte/Divulgação

Foto: Edson Matos

Juliana Cavalcanti

Proposta
Aneel e Anatel
pretendem reduzir
30% do emaranhado
de fios no período
de 10 anos

São servidas três refeições a pessoas em vulnerabilidade social

e responsabilidades entre os
agentes dos setores envolvidos, “de forma a garantir que
o cliente final possa efetivamente se beneficiar do compartilhamento das infraestruturas”.
A proposta foi prorrogada
e ficou disponível por mais
de quatro meses. Ela recebeu
contribuições até o dia 18 de
abril e busca minimizar o uso
irregular das estruturas, visto que os fios e cabos bagunçados já se tornaram cena comum nas cidades brasileiras
e podem interferir nos serviços de energia elétrica e de internet, tornando-se ainda um
risco à vida, pois muitos estão
soltos ou mal instalados, o
que pode provocar acidentes.
Proposta
A Aneel e Anatel encerraram a consulta pública conjunta no mês passado sobre
o novo regulamento de compartilhamento de postes que
pertencem às empresas distribuidoras de energia. No
entanto, uma parcela dos espaços é compartilhada com
as empresas de telecomunicações, que devem pagar
uma espécie de aluguel. As
regras são feitas em conjunto pelas duas agências.
Inicialmente, as distribuidoras devem levantar a situação real dos postes e publicar
a relação de postes ser regularizada, obedecendo os critérios estabelecidos na regulamentação. Em seguida, as
operadoras de telecomunicações devem regularizar os
postes indicados pelas distribuidoras.
Depois do prazo para regularização, as distribuidoras devem vistoriar as áreas
para se certificar se todos
os postes prioritários foram
realmente regularizados, podendo retirar as redes de telecomunicações que continuarem em situação irregular.
A Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee) também
participou da consulta pública e estimou que existem
50 milhões de postes operacionais no Brasil. A Aneel,
por sua vez, registrou que
aproximadamente 30% dos
postes estão em situação de
regularização prioritária. O
custo estimado para o serviço seria de mais de R$ 20
bilhões.
O projeto também permite que as distribuidoras
terceirizem a gestão e a regularização dos postes para
um operador chamado de
"posteiro". Além disso, propõe também que as operadoras de telecomunicações
que queiram utilizar os postes precisam ter seus projetos técnicos aprovados pela
concessionária de energia. A
Aneel irá estabelecer o preço
de referência.

“Prato cheio”

Programa beneficia mais
de mil pessoas em Campina
Giovannia Brito
gibritosilva@hotmail.com

O Programa Prato Cheio,
da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, tem proporcionado segurança alimentar a mais de
mil pessoas diariamente em
Campina Grande, servindo
café, almoço e janta. Essa alimentação tem sido entregue
a pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua.
Para atender essa população,
o Governo do Estado está investindo mais de R$ 2,4 milhões para torna-lo viável na
cidade.
O programa começou a
atender os campinenses em
abril do ano passado, durante a pandemia, e o número de
refeições oferecidas vem aumentando. No ano passado,
foram servidos 221 mil, distribuídas de segunda a sábado. Agora em 2022, já foram
entregues na Rainha da Bor-

borema, 114.118 refeições, o
correspondente a 1.114 diárias. “Venho todos os dias de
Massaranduba tentar vender
água mineral aqui na cidade e se não fosse esse o Prato Cheio nós estávamos passando dificuldades”, disse a
ambulante Aline Maria de
Araújo.
As refeições são entregues
em dois pontos do Centro de
Campina Grande. Nas margens do Açude Novo e na Praça Clementino Procópio. “O
programa prato cheio vem
como um socorro gritante
para população de rua que
quase não é vista em seus direitos. Ele é um programa necessário em todo Brasil, pois
assegura qualidade, dar condições de acesso para algo de
suma importância, alimentação”, considerou a coordenadora Técnica da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Humano, Áurea Carla Duarte leite.
Foto: Ascom/UEPB

Primeiro dia da feira atraiu professores, funcionários e professores

aPÓS DOIS ANOS

Feira Agroecológica volta
a ser realizada na UEPB
Giovannia Brito
gibritosilva@hotmail.com

Novelo de fios em postes aumenta os riscos de acidentes

Irregularidades
Em abril, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
instalada na Câmara Municipal de João Pessoa enviou à
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) o relatório final da investigação sobre os
serviços de internet banda
larga. O documento identificou irregularidades no uso
dos postes.
O documento citava problemas relacionados à concessionária de energia elé-

trica na capital, a Energisa,
tais como os fios emaranhados e soltos nos postes
das ruas da cidade. Entre
as sugestões de melhoria da
energia elétrica apontadas
no relatório estão o trabalho conjunto entre a Energisa e a Prefeitura Municipal
de João Pessoa para organizar, programar e promover
nos bairros a fiscalização e
a limpeza dos postes e fiação. O relatório foi aprovado no dia 21 de fevereiro
deste ano.

Depois de dois anos suspensa em decorrência da pandemia do coronavírus, a Feira
Agroecológica da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB) voltou a ser realizada ontem. No semblante dos
feirantes, a alegria de poder
voltar comercializar os produtos diretamente aos consumidores.
A primeira feira presencial
pós-pandemia, aconteceu ao
som de forró, com poesia e um
café coletivo solidário. A Feira
Agroecológica é realizada semanalmente e é bastante procurada por ofertar produtos
livres de agrotóxicos e cultivados pela agricultura familiar.
Com saudade da feira,
muitos professores, técnicos
e estudantes da UEPB não

perderam tempo e fizeram
cedo as compras dos produtos cultivados do solo fértil do Brejo e Agreste paraibano. Das sete barracas que
tradicionalmente são montadas na feira, quatro já funcionaram nesse primeiro dia de
vendas presenciais.
Eles não escondiam a ansiedade com a volta da feira,
implantada em 2018, com a finalidade de incentivar a agricultura familiar e a produção
agrícola sem a utilização de insumos químicos.
A procura pelos produtos
no primeiro dia superou as expectativas dos produtores. “A
nossa ansiedade era grande. E
a dos consumidores também.
O movimento nesse primeiro
dia foi muito bom. Muita gente procurou para comprar nossos produtos”, disse a produtora Marlene Pereira, residente
em Lagoa Seca.
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Curtas

durante a madrugada

Após 10 horas, criança é
deixada na frente de casa

PM prende suspeito de
assalto no Litoral Norte
Um homem, de 21 anos, suspeito de praticar
vários assaltos nas cidades de Duas Estradas
e Curral de Cima, foi preso nessa terça-feira
(3), no Litoral Norte da Paraíba. Com ele, foram
apreendidos um simulacro de pistola, três
relógios, três celulares e dinheiro. Ele estava
agindo com um comparsa, que conseguiu fugir
e segue sendo procurado.
A prisão foi realizada na rodovia PB-071,
no trevo que dá acesso à cidade de Curral de
Cima, onde o suspeito e o companheiro estariam tentando roubar um veículo. Conforme
levantamentos feitos pelas equipes da PM, responsáveis pela prisão, o suspeito tinha agido
nos sítios Laranjeiras, Mendonça e Zalagoas,
em Duas Estradas, minutos antes de serem
presos em Curral de cima. O homem foi apresentado na delegacia de Polícia Civil.

Menina de três anos havia desaparecido na quarta-feira, no Jardim Planalto
A Delegacia da Criança e do
Adolescente de João Pessoa irá
investigar o desaparecimento de
uma criança de três anos ocorrido na quarta-feira (4), no bairro
Jardim Planalto, e qual a participação de um suposto casal que
teria deixado a menina na frente da casa dela, completamente despida, e sumido. Ontem, o
delegado Rodolfo Santa Cruz,

titular da Delegacia de Homicídios, disse que a criança foi encaminhada ao Instituto de Polícia Científica, junto com os pais,
para ser submetida a exames, inclusive se houve abuso sexual.
Segundo Juliana Clementino, mãe da criança, após intensas buscas realizadas pelos pais
da menina, policiais militares e
bombeiros, no final da madru-

gada de ontem, a tia da criança
ouviu batidas no portão da casa
e, ao abrir, viu a menina. Ela a
abraçou e chamou os pais.
Imediatamente foram para a
Delegacia de Homicídios e contaram para a delegada Andrea
Melo que um casal foi visto chegando na casa com a criança, deixaram-na na porta e fugiram em
uma moto.

Nos exames liberados pelo
IPC, não consta que a menina
sofreu algum tipo de violência,
mas a polícia quer saber quem é
o casal e porque não providenciaram roupas para ela.
Os pais revelaram que a menina já havia saído em outra
oportunidade, mas foi vistapelo dono de uma padaria, que a
levou de volta para a casa dela.

Foto: Câmera de segurança

O idoso foi agredido e assassinado pela dupla na lotérica

A Polícia Civil está analisando imagens do circuito de segurança para identificar a dupla que matou um idoso de 66
anos no interior de uma agência lotérica na cidade de Fagundes, no Agreste paraibano. Marcos Antônio Dantas, funcionário
da Cagepa, sofreu cinco disparos, após agressões físicas e coronhadas. Ontem, a moto usada
pela dupla, produto de roubo em
Fagundes, foi localizada no sítio
Gavião. As investigações ficam
com a Delegacia de Queimadas.
Consta de informações que
por volta das 17h de quarta-feira (4), a dupla chegou na lotérica “Fagundes da Sorte”, da família da vítima no momento que se

preparava para fechar. Armados,
os assaltantes renderam o idoso
que passou a ser agredido com
coronhadas na cabeça e depois
morto a tiros. A polícia acredita
que os bandidos queriam que ele
abrisse a porta de acesso ao escritório para pegar o dinheiro.
Jeane Dantas, sobrinha do
idoso, é enfermeira do hospital da cidade e soube do crime
através de colegas de trabalho.
“Ele foi socorrido, mas já chegou
morto’, disse. Ela disse que seu
tio, por trabalhar na Cagepa há
33 anos era bastante conhecido
na cidade. No dia 5 de fevereiro
desse ano um neto de Marcos
Antônio, também foi vítima de
assalto na mesma casa lotérica.

tribunal do crime

Portal do Sol

Polícia procura mulheres
suspeitas de espancamento

Homem confessa ter
assassinado segurança

Maria Djailma, de 40 anos,
está sendo procurada pela Polícia Civil suspeita de participação em castigos, espancamentos
e tortura contra mulheres na cidade de Picuí. Outra mulher,
Alan Driely, de 25, foi presa por
força de mandato envolvida no
mesmo crime.
Segundo o delegado Iasley
Almeida, da seccional de Picuí,
na quarta-feira (4) foi deflagrada, em Picuí, a operação “Tribunal do Crime 2”, com o objetivo
de dar cumprimento à mandados judiciais contra integrantes
de facção criminosa acusadas
da prática de crimes hediondos
e organização criminosa.
Iasley Almeida disse que a
polícia soube da existência de
vídeos que circulavam exibin-

O delegado Rodolfo Santa
Cruz, de Homicídios da capital,
indiciou um homem, identificado por Sócrates, por homicídio qualificado pelo assassinato do vigilante Jonatha
Kennedy, ocorrido no dia 28
do mês passado, no Portal do
Sol, em João Pessoa.
O suspeito se apresentou
na segunda-feira (2) e entregou uma pistola calibre 380
que ele disse ter usado no crime. Sócrates confessou o crime e disse ter confundido o
vigilante com assaltante. Ele
afirmou que ouviu o cachorro latindo e depois sua esposa disse que tinha um homem
fotografando a residência.
Rodolfo Santa Cruz disse
que imagens de câmeras mos-

do sessões de castigos, espancamentos e tortura, chamadas
“Disciplinas”, contra mulheres
e executada por outras mulheres, com golpes e tapas determinadas pela facção criminosa.
De posse dos vídeos instaurou-se inquérito policial sendo
identificadas as mulheres que
executavam as medidas punitivas oriundas de dentro de presídios, apenas porque a vítima teria brigado com uma vizinha, o
que não seria aceito pela facção,
e sob o pretexto de que ela falava demais.” As punições consistiam em espancamentos com
mangueira e tapas no rosto, chutes e golpes de pedaços de madeira”, disse o delegado. Mandados judiciais foram expedidos e
cumpridos pelos policiais.

tram claramente o vigilante
parado numa moto falando
ao telefone com a direção da
empresa de segurança onde
trabalhava. Na ocasião, segundo o representante da empresa, o vigilante perguntava
qual a casa que era para colocar o adesivo quando ouviu o
disparo. Tentou fugir, mas foi
atingido por mais tiros.
Familiares e amigos da vítima realizaram um protesto
na frente da Central de Polícia
solicitando punição para o autor do assasinato que mesmo
se apresentando vai responder em liberdade.
O delegado não informou
se vai solicitar a prisão do autor dos disparos, apenas que
as investigações continuam.

perseguição

Recuperados produtos roubados em loja
A Polícia Militar interceptou um carro com suspeitos
que tinham roubado a carga
de um caminhão que transportava mercadorias de uma
empresa nacional, nessa quarta-feira (4). O roubo aconteceu na BR 101, em Mamanguape, e a fuga dos acusados
foi frustrada na BR 230, em
Santa Rita. Na ação, houve
troca de tiros e os criminosos fugiram por uma mata,
abandonando o veículo com
os materiais.
No carro, que tinha registro de roubo, os policiais do
Batalhão Especializado em
Policiamento com Motocicletas (BEPMotos) recuperaram
mais de vinte produtos, entre

eletroeletrônicos, utensílios
do lar e pneus.
O caminhão tinha sido recuperado ainda na região de
Mamanguape, através de ação
conjunta da 2a Companhia Independente da PM (2a CIPM) e
Polícia Rodoviária Federal. O
motorista do veículo disse que
foi surpreendido pelos bandidos quando fazia o transporte da carga que seria distribuída entre as filiais da empresa.
Após levarem o caminhão e retirarem os produtos, os suspeitos fugiram no carro que foi interceptado em Santa Rita.
O material recuperado e o
veículo dos criminosos foram
levados para a 6a Delegacia de
Polícia, em Santa Rita.

Foto: Ascom/PMPB

Vários eletrodomésticos foram abandonados pelos assaltantes

Foto: Ascom/PMPB

covardia

Imagens podem identificar homicidas
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O suspeito foi detido com os produtos dos assaltos

Preso homem consumindo
droga em praça pública
Uma abordagem policial, na cidade de
Sapé, terminou na prisão de um homem que
teria investido contra uma guarnição da PM. O
fato aconteceu na noite de quarta-feira (4).
Informações dão conta que a PM teria sido
acionada para averiguar a denúncia de que
um homem teria tirado parte da roupa numa
praça de Sapé e que estaria consumindo
droga. No local, o homem investiu contra um
policial e desferiu vários golpes. Outras guarnições estiveram na praça e conseguiram
imobilizar o homem que foi levado para a delegacia da cidade. O homem já é conhecido dos
policiais pela prática de desordens e consumo
de drogas. A família alega que ele sofre de
problemas psíquicos.

Ladrão quebra vidraça de
farmácia e furta fraldas
Um homem não identificado está sendo
apontado como suspeito de ter quebrado a
vidraça de uma farmácia, na Avenida Epitácio Pessoa, em frente ao prédio da Receita
Federal, em João Pessoa. O fato aconteceu na
madrugada de ontem. Segundo a gerência do
estabelecimento o suspeito havia chegado no
local por volta das 3h50, mas não conseguiu ter
acesso ao local devido à rapidez da segurança
que chegou pouco tempo após o alarme ser
disparado. Como não conseguiu entrar, o suspeito quebrou a vidraça do estabelecimento e
levou apenas algumas fraldas que estavam expostas. Pela manhã foi realizado levantamento
dos prejuízos. Uma guarnição da PM realizou
rondas nas imediações, mas o suspeito não foi
localizado.

Arma é apreendida na
feira livre de Jaguaribe
O primeiro dia da Operação Feira Segura
apreendeu na quarta-feira (4), na feira livre de
Jaguaribe um revólver com uma mulher de 38
anos. A arma estava dentro da bolsa dela e
teria sido passada por um homem, que não foi
localizado.
A apreensão aconteceu após denúncia ao
Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop)
e repassada ao pessoal da Força Tática do 1o
BPM, que participava da operação.
Os policiais foram informados que a mulher
e um homem estariam bebendo no local e que
ele tinha passado a arma para a mulher esconder na bolsa. Ela foi localizada, e na revista o revólver foi encontrado. A Operação Feira
Segura está sendo realizada nas feiras livres e
mercados públicos de João Pessoa.
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João Pessoa
A Summit Mice é um evento paralelo à Expo Turismo Paraíba e tem a curadoria do Convention Bureau João Pessoa

turismo de eventos e negócios

Summit Mice debate
sobre novos cenários
Objetivo do evento é fomentar conteúdos e discussões acerca
do futuro do mercado de eventos na Paraíba e no Brasil
Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Dentro da programação da Expo Turismo Paraíba, será realizada uma
ação voltada ao turismo de
eventos: a Convention Bureau Summit Mice 2022 –
Transformando Cenários.
O evento também está na
sua segunda edição, é gratuito e será realizado hoje
e amanhã, das 17h às 21h,
no mesmo espaço da feira.
O objetivo do evento,
que também está na sua
segunda edição, é fomentar conteúdos e discussões
acerca do futuro e dos novos cenários do mercado
de eventos na Paraíba e no
Brasil. “O Summit Mice é
um evento corporativo que
vai trazer a temática para o
turismo de eventos e negócios. Serão cinco palestras
do evento Summit Mice e
17 palestras da Expo Turismo Paraíba totalizando 22
palestras entre os dias 5 e 7
de maio”, comenta Regina
Amorim.

Palestras
Será colocado em
cada partipante um
fone de ouvido e o
palestrante falará
apenas para o
público conectado

De acordo com o secretário executivo municipal
de Turismo de João Pessoa, Ferdinando Lucena, a
Summit Mice João Pessoa é
um evento paralelo a Expo
Turismo Paraíba e tem a
curadoria do Convention
Bureau João Pessoa em parceria com a Secretaria de
Turismo da Capital e a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico
de Campina Grande, além
do Governo da Paraíba.
“Este ano, ele vai trazer
nomes de peso do mercado de eventos. O objetivo

é fomentar as discussões e
produzir conteúdo sobre
o mercado de eventos da
Paraíba e do Brasil, com
análises de novos cenários,
perspectivas e investimentos, principalmente nesse momento de retomada
econômica da economia
do turismo”
Ao todo, serão realizados cinco painéis com o
presidente da Associação
Brasileira das Empresas
Aéreas( ABEAR), Eduardo Sanovicz; o gerente de
Eventos e Feiras da Embratur, Paulo Neves; o presidente do Centro Estratégico Integrado de Inovação
Territorial de Portugal,
Cristovão Monteiro; a diretora executiva da Associação Latino Americana
de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas ( Alagev), Giovana Jannuzzelli e
por último o presidente do
Floripa Convention Bureau
e vice- presidente da Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de
Eventos do Brasil(Abeoc)
Lucas Schweitzer.

As palestras serão silenciosas, ou seja, será colocado em cada participante um fone de ouvido
e o palestrante irá falar no
microfone apenas para o
público conectado a esse
aparelho. Para participar
da Convention Bureau
Summit Mice 2022 é preciso se inscrever no mesmo
site de inscrição da Expo
Turismo Paraíba ou ligar
para (83) 9 9142-5892.
De acordo com Ferdinando Lucena, Mice é
uma abreviação de um termo em ingles cujas iniciais
significam Meeting(reuniões), Incentive(incentivo), Crongress (congresso) e Exhibition (exibição).
Portanto, o foco é no turismo de eventos e negócios. “A importância do
Summit Mice é conhecer
as novas perspectivas do
mercado a partir da retomada econômica. Muita
coisa mudou e as pessoas
precisam ficar alinhadas
ao que está ocorrendo no
mercado de eventos nacional”, finalizou o secretário.

hoje e amanhã

JP participa de fórum em evento
A cidade de João Pessoa
também participa, até amanhã, da Expo Turismo Paraíba, que acontece no Espaço
Cultural José Lins do Rego.
De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, a participação em
eventos como esse é de fundamental importância para
a consolidação da capital paraibana como destino turístico, tanto no âmbito regional, quanto nacional.
Na programação, visitas técnicas, rodadas de negócios, apresentações culturais e palestras. Na área
aberta do Espaço Cultural,
estão instalados 100 estandes para a divulgação e exposição de negócios que
integram a cadeia produtiva do setor. A edição deste
ano também está focada no

Foto: Divulgação

Setur instalou 100 estandes para divulgação de negócios

mercado Mice (sigla de Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions), voltado
à área de eventos corporativos, incentivos, congressos,
feiras, treinamentos e desenvolvimento.
A Setur-JP participa ainda do Summit Mice, evento
que tem como objetivo principal discutir a retomada,

o futuro e novos cenários
do segmento Mice no Brasil. Hoje, Daniel Rodrigues
irá mediar o debate sobre o
tema ‘O que esperar no póscrise’. Estarão presentes Giovana Jannuzzelli, da Alagev
- Associação Brasileira de
Agências de Viagens Corporativas; Marcus Abrantes, presidente do João Pes-

soa Convention & Visitors
Bureau; e Regina Amorim,
gestora de Turismo do Sebrae Paraíba. O debate começará às 18h30.
Já às 19h, o secretário executivo de Turismo de João
Pessoa, Ferdinando Lucena, mediará o debate sobre a
‘importância da cooperação
do mercado para captação
dos eventos’, que terá as presenças de Lucas Schweitzer,
presidente do Floripa Convention Bureau e vice-presidente da Abeoc (Associação Brasileira de Empresas
de Eventos); Cláudio Filho;
vice-presidente do Convention Bureau de João Pessoa;
e Miguel Ângelo, coordenador de Turismo de Campina Grande.
Leia mais na página 20

O Turismo da Paraíba está sendo apresentando na Expo Turismo Paraíba, que vai acontecer até amanhã (7), no Espaço Cultural José Lins
do Rego, em João Pessoa. O evento é promovido pelo Sebrae-PB e reforça as ações para retomada das atividades do turismo nacional, que
vão além da divulgação de roteiros. Os visitantes poderão participar de
18 palestras sobre produtos, destinos, rotas e roteiros e ainda de rodadas de negociações. O Governo do Estado estará presente por meio da
PBTur – Empresa Paraibana de Turismo, que terá um estande próprio.

Taperoá
O Centro Histórico do Município de Taperoá é Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado
da Paraíba. Taperoá está localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande e é famosa por ser palco da

história da peça Auto da Compadecida, do escritor paraibano Ariano Suassuna. No ano
de 2007, Taperoá viveu bons
momentos com as gravações
da microssérie A Pedra do Reino, escrita também por Ariano.

Areia
No município de Areia, região do Brejo, o Restaurante Rural Vó
Maria vai realizar amanhã (7), o V Festival do Suco. O evento que
visa arrecadar verbas para aquisição de novos equipamentos para
Associação do Desenvolvimento Sustentável da Comunidade da
Chã de Jardim (Adesco), localizada no Parque Estadual Mata do
Pau Ferro, vai contar com várias barracas com produtos regionais,
degustação de diversos sabores de sucos feitos com a Polpa de Fruta Doce Jardim e animação do forró pé de serra com a cantora Milene Sales. Informações (83) 988268208 ou (83) 999982597.

Campina Grande
O maior evento esportivo e filantrópico da Paraíba - a 4ª edição
da Corrida do Bem - será realizado hoje (6) em Campina Grande,
com largada na Avenida Brasília, às 19h. A atividade contará uma
grande estrutura, garantindo a segurança dos participantes com
apoio de ambulâncias, suporte técnico, distribuição de água durante
o percurso e espaço para shows. A organização do evento recomenda chegar ao local com uma hora de antecedência. Na largada, os
atletas e participantes terão à disposição pontos com animações,
esquenta com aula funcional e shows com DJ, com a Banda Alerta
Geral, além de Fabiano Guimarães, Poeta Rafael Moura, Jefferson
Arretado, além de Raíssa Rodrigues. A animação pode ser considerada como um esquenta para o Maior São João do Mundo, realizado na cidade. A Corrida do Bem tem a missão de apoiar entidades
filantrópicas que cuidam de pacientes com câncer.

Galante
Quem quiser presentear a sua mãe com um domingo diferente,
uma boa opção é o “Café da Manhã Especial Dia das Mães”, que
será realizado na Casa de Cumpade, localizada na Fazenda Olho
D’água, zona rural de Galante, distrito de Campina Grande. Tudo
está sendo preparado com muito gosto pelo chef Cumpade João. O
café da manhã vai acontecer no período das 8h às 11h e, em seguida, a partir das 12h será servido o almoço com animação do forró
pé de serra. Informações: (83) 98714-0033.
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Ilustração: Tônio

mestre
da crônica
Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“A homenagem é muito importante e estou alegre por essa lembrança”, confessou o jornalista e
escritor Gonzaga Rodrigues, referindo-se ao tributo que receberá amanhã, a partir das 9h30, no
Pavilhão do Chá, localizado no
centro da capital paraibana, dentro da programação da 9ª edição
do projeto ‘Rota das Letras’, que
é realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Antes, às 9h, o repentista Oliveira
de Panelas fará apresentação de
poesia popular e, em seguida, às
10h30, será apresentada a segunda edição do livro Retrato de Memória pela Editora Ideia, do próprio Gonzaga Rodrigues, além de
ser lançado Meio Estreito (Editora
Caos e Letras), romance do paraibano Roberto Menezes.
Gonzaga comentou que prefere compartilhar a homenagem
que vai receber no ‘Rota das Letras’. “Vejo como uma distinção
ao meu trabalho, a minha crônica,
mas aceitarei como uma homena-

gem aos contemporâneos do meu
tempo, como Luiz Augusto Crispim, Adalberto Barreto, Martinho
Moreira Franco e Luiz Ferreira”,
elencou o escritor, que também é
colunista do Jornal A União. “Era
um tempo em que havia uma onda
de crônicas. Hoje, escrevo em jornal de papel volátil e não sei qual
tem sido a repercussão, pois não
tem ninguém que liga para mim
para dizer se gostou ou não”, lamentou ele.
Referindo-se ao livro Retrato de
Memória, Gonzaga Rodrigues informou que o lançou originalmente em 2007, editado por Juca Pontes. Uma nova edição foi publicada
em 2010, pela Ideia, que está ganhando agora uma nova impressão pela mesma editora. “A obra é
uma crônica de enredo que chamo de novela, tem formato de ficção, mas com conteúdo de realidade, no qual tem a história do meu
pai e da minha infância. É uma dívida que tenho a pagar a meu pai,
que era um agricultor, com o objetivo de reavivar a memória dele
para alguns amigos”, explicou o
escritor e jornalista.

Foto: Marcos Russo

Nova edição do ‘Rota das Letras’ tem
início hoje, e amanhã irá homenagear o
jornalista e escritor Gonzaga Rodrigues

Gonzaga Rodrigues (ao lado e acima, na visão do artista
visual Tônio) vai apresentar a nova edição da coletânea
‘Retrato de Memória’, lançada originalmente em 2007

Programação de hoje
As atividades do ‘Rota das Letras’ começam hoje, às 8h30, com
Manu Coutinho contando histórias para o público infantil, seguido da realização de uma oficina
de iniciação teatral, ministrada
por Vladimir Santiago. Já a partir das 10h, o grupo Saltimbancos

encenará o espetáculo O Gigante
Mundo dos Sonhos.
No período da tarde, a programação da 9ª edição do projeto começa a partir das 14h, com
um sarau poético e, às 15h, haverá lançamento dos livros Prosperidade e Vida Plena, de Ednaldo Rodrigues; Na Sombra de Augusto dos

Anjos, Águas do Pajeú, Corpo e Poesia e O Sertão Educa, todos de autoria de Gilmar Leite.
As atividade serão encerradas
com apresentação, dentro da iniciativa recém-criada denominada de ‘Pavilhão do Samba’, com a
banda D’Kriouluz, cujo repertório é de samba e pagode.

Lançamentos

Obras abordam reflexões, serviço público e sentimentos
Três lançamentos literários marcam a sexta-feira. Os livros Reflexões
- Políticas para o Desenvolvimento Solidário, de José de Oliveira Costa, que
enfoca economia, história, política e
agronomia, e Por Dentro do Serviço Público, de Geraldo Magela, que aborda
a gestão pública, serão lançados hoje,
a partir das 19h, na Fundação Casa de
José Américo (FCJA), em João Pessoa.
Já no interior, o escritor Ronaldo Magella apresentará, às 20h, no Restaurante Pé de Serra, na cidade de Santa Luzia, a obra de crônicas Um amor
para dois, por favor.
Editado com recursos próprios do
autor, Reflexões tem 286 páginas, reúne cerca de 120 crônicas publicadas
ao longo de duas décadas, nos jornais
A União e Contraponto. “No livro,
chamo atenção para o fato de que o
que falta ao Semiárido é uma política
pública para o desenvolvimento solidário, como está no título, porque se
não for com essa intenção de desenvolvimento solidário, que permita o
acesso à água represada das chuvas
para irrigar a atividade da fruticultura, como a da banana e manga,
pelos pequenos proprietários, não
haverá desenvolvimento compartilhado”, afirmou José Costa, que tem

85 anos de idade, é engenheiro agrônomo e professor de economia aposentado da UFPB e exerceu vários
cargos públicos.
Admirador de Celso Furtado, José
Costa também observa, no livro, que
foram as reflexões do saudoso economista paraibano sobre as contradições entre países ricos e pobres que
aprofundaram o conceito de subdesenvolvimento. “Furtado era um homem que pensava diferente e percebia a capacidade e as potencialidades
econômicas do Brasil”, disse ele, que
vai distribuir a obra com os presentes ao evento na FCJA.
Já Por Dentro do Serviço Público, que
tem 240 páginas e também foi editado com recursos próprios, é o primeiro que Geraldo Magela lançará
na FCJA. “O livro tem a minha visão
de determinados aspectos do serviço
público que tenho observado como
servidor público há várias décadas,
como as práticas e os procedimentos
no serviço público, a maneira de dirigentes exercerem a gestão dos seus
funcionários”, explicou o escritor, que
é engenheiro agrônomo, formado na
Escola de Agronomia do Ceará e trabalha na Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer).
Por fim, a coletânea Um amor para
dois, por favor tem 142 páginas, preço

de R$ 30 e é publicada pela SF Editorial (RJ), trata-se da sexta obra de
crônicas do jornalista e professor Ronaldo Magella. Durante o lançamento em Santa Luzia, terra natal do autor, haverá show de Renato Marinho,
cujo repertório é de rock e MPB.

“Comecei a escrever as crônicas
desse novo livro no ano passado e
terminei em 2022. São 130 crônicas
que versam sobre afetos, medos, angústias, momentos íntimos e reflexões sobre a vida, a existência, saudade, dor e alegria”, resumiu o autor.

“Não escrevi sobre a pandemia da
Covid-19 para a obra não ficar datada. Decidi falar sobre temas que
são atemporais, que são sentimentos
como a saudade e a angústia, os quais
o ser humano tem em qualquer época”, apontou Ronaldo Magella.

Fotos: Arquivos Pessoais

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Imagens: Divulgação

Guilherme Cabral

‘Por Dentro do Serviço Público’,
de Geraldo Magela, aborda a
gestão pública

‘Reflexões’, de José Costa, reúne
120 crônicas publicadas n‘A
União’ e no ‘Contraponto’

‘Um amor para dois, por favor’,
de Ronaldo Magella, trata de
temas atemporais
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Aldir Blanc

Bolsonaro veta lei de R$ 3 bi
anuais até 2027 para cultura
Para o presidente, projeto é “inconstitucional e contraria ao interesse público”
Foto: Clauber Cleber Caetano/PR

Agência Estado
O presidente Jair Bolsonaro vetou
integralmente a nova Lei Aldir Blanc
aprovada pelo Senado Federal. A decisão foi publicada na edição de ontem, do Diário Oficial da União (DOU).
O presidente alegou que o projeto é
“inconstitucional e contraria ao interesse público”.
Segundo o texto aprovado no dia
23 de março e que transferiria recursos a estados e municípios para o financiamento de iniciativas culturais,
a União repassaria anualmente R$ 3
bilhões aos governos estaduais e municipais, durante cinco anos.
Essa foi a segunda lei de auxílio
ao setor cultural a receber o nome
do músico Aldir Blanc, que morreu
em 4 de maio de 2020 por complicações da Covid-19. A primeira destinou R$ 3 bilhões emergenciais a iniciativas de cultura.

Nova LAB aprovada pelo Senado foi cortada integralmente por Bolsonaro

O texto em vigor obrigou, no mês
de janeiro deste ano, estados e municípios a devolverem os recursos
não utilizados do programa e esta-

Funes Cultural

beleceu o fim de 2022 como o prazo
final para que os entes prestem contas para demonstrar como o dinheiro foi aplicado.

Fundação Ernani Satyro

Inscrições rupestres no município de Condado (PB)
Fotos: Arquivo Pessoal

Almair de Albuquerque
A arte rupestre é considerada o
único vestígio deixado de forma consciente e voluntariamente pelos homens pré-históricos. Ela representa os mais expressivos registros do
comportamento humano sobre as relações com o meio natural. No Brasil, especialmente na Paraíba, apesar
da grande quantidade de material de
arte rupestre localizado, o estudo sobre o assunto ainda é restrito.
O território que atualmente constitui o município de Condado foi desmembrado do município de Pombal,
considerado rico em registros rupestres. A noroeste da referida cidade,
nas serras do Comissário e do Cabeço, existem vários pontos onde podem
ser encontradas pinturas e inscrições
sobre a rocha dura.
Em Condado, até o presente momento, foi encontrado um sítio arqueológico, localizado na comunidade Algodões, de propriedade dos herdeiros
de Antônio Machados de Oliveira, distante 12 quilômetros da sede do referido município. Nesse sítio, identificamse desenhos geométricos integrantes
de uma tradição cosmológica que parece ser a mais antiga das três existentes na América, associados ou não
a representações pictóricas da fauna e
flora pleistocênica e que algumas dessas pinturas podem ter idades em torno de 18 mil e 30 mil anos.
No passado remoto, o Vale do Piranhas tinha muita água e uma vegetação que parecia com a de uma floresta
tropical, habitado gigantescos dinossauros. Em 1920, no município paraibano de Sousa, apresentaram ao cientista Luciano Jacques de Moraes uma
trilha de pegadas petrificadas, que foram identificadas por aquele pesquisador como sendo de dinossauros.
O sítio está localizado à margem
esquerda do riacho Cipó, sobre um
grande bloco de pedras, medindo em
forma diagonal 200m de comprimento por 75 m de largura, apresentando,
em seu ponto máximo, uma altura de
aproximadamente 20 m. A vegetação
e o relevo do local onde se localiza o sítio se mostram característicos do Sertão paraibano. As gravuras foram feitas sobre blocos de rochas que, muitas
vezes, se encontram bastante desgastados pelo intemperismo que é comum
na região. O local onde se encontram
os painéis é de fácil acesso.
O sítio apresenta-se com gravuras em motivos geométricos lineares

Desenhos geométricos achados em sítio arqueológico na comunidade Algodões

e circulares, com interferência atual
nas gravações (ação antrópica), e com
as gravuras que se limitam à região
do córtex da rocha. Há vários locais
em que o sol e a chuva agiram diretamente sobre a rocha, pois eles se encontram a céu aberto, fazendo com
que as camadas superficiais destas
rochas estejam prejudicadas, favorecendo a ação da erosão nas gravuras,
aumentando o seu desgaste.
As gravações foram executadas
sobre um lajedo granítico coberto
por um tipo de fungo que, em alguns
pontos, dá umas colorações douradas, distribuídas horizontalmente.
No sítio arqueológico da localidade Algodões existem algumas representações que possivelmente caracterizem pegadas de aves. Nota-se
também a predominância de círculos concêntricos, produzindo a partir
de sulcos profundos e delineados. As
técnicas utilizadas para a execução
das gravuras foram o picoteamento
e polimento; o tamanho das gravuras varia entre 10 a 60 cm.

No entanto, observou-se, que, em
alguns pontos, o aspecto original
das inscrições foi alterado pela ação
do homem moderno, que utilizando
de dinamite, removeu considerável
parcela dos vestígios. Entretanto, no
todo, a conservação é regular, sendo
que muitas gravuras já foram danificadas pelo intemperismo por ficar
totalmente exposto ao sol e à chuva,
apresentando, em alguns pontos, processo de descamação.
As inscrições rupestres de Condado
são envoltas em um misto de mistério e
fascinação. Apesar da importância do
sítio, nunca foi publicado nenhum estudo sistemático. Contudo, existem algumas referências sobre algumas publicações voltadas para a história do Sertão
paraibano, nas quais esses registros arqueológicos aparecem como simples
“curiosidades”. No entanto, a simetria
e a combinação desses sinais não podem ser lançados ao acaso; elas exprimem com certeza pensamentos humanos; são monumentos escritos de uma
raça que ali habitou.

LBeoarbosa

portuguesleobarbosa@gmail.com

Geração dopada

F

riedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer,
Andre Conte-Sponville e outros filósofos já
discorreram amplamente sobre a relação
conflituosa entre prazer e sofrimento. A nossa
incessante busca pelo prazer se mistura ao
combate à dor. Na contemporaneidade, o discurso
do hedonismo, do “aproveite a vida”, do “deixa
a vida me levar” tem promovido a urgência,
acarretando patologias. Nessa seara, vivemos
uma época de abundância extrema, de tal
modo que a expressão não pode ser vista como
redundante, mas importante para entendermos
as circunstâncias que nos fazem adoecer. Do
trabalho às redes sociais, das telas aos alimentos,
até a droga e o sexo. Tudo isso como estímulo
para nos sentirmos mais interligados à vida,
porém afasta-nos mais dela. É um tempo de muita
vulnerabilidade, em que, como diria Sartre, o
universo das possibilidades nos angustia.
Em Nação dopamina (Vestígio, 2022, 254
páginas), Dra. Anna Lembke, psiquiatra e
professora da Escola de Medicina, da conceituada
Universidade Stanford, apresenta didaticamente
o porquê de esse estilo de vida gerar demasiado
sofrimento – e o que podemos fazer para que a
procura pela felicidade não desencadeie mais
desconforto. Na obra, são relatadas diversas
experiências dos seus pacientes e dela mesma.
São situações que, embora não tenhamos vivido
nem de longe, torna-se difícil não ser empático,
haja vista estarmos diante de seres humanos
fragilizados por seus conflitos. Diante de todo
esse sofrimento, observa-se a esperança como a
força responsável por retirá-las dos conflituosos
momentos em que a dopamina, neurotransmissor
que atua no sistema nervoso central sobre as
emoções e a atenção, predomina.
A autora, apesar de não ser contra o uso de
antidepressivos, mostra-se preocupada com o
crescente número de pessoas que fazem ingestão
de medicamentos dessa categoria. De acordo com
dados apontados pela psiquiatra, “mais de um a
cada quatro americanos adultos, e mais de uma
em cada vinte crianças estadunidenses ingere
medicamento psiquiátrico diariamente”. Além
disso, recente pesquisa do Ministério da Saúde
(Vigitel, 2021) revelou que os brasileiros sofrem
mais de depressão do que diabetes. Efeitos da
pandemia? Ou foi esta que nos convocou para
maiores cuidados com a mente?
Em um mundo cada vez mais acelerado, no
qual parece que o corpo vai e a alma fica, estamos
mais intolerantes ao sofrimento, desafeitos à
reflexão, nos refugiando do tédio. No entanto,
não conversamos mais delongadamente, apenas
nos entretemos com vídeos engraçadinhos,
jogos e notícias violentas. O mundo se tornou um
circo de distrações e de diversos atrativos que
nos afastam uns dos outros e de nós mesmos.
Na sociedade dos espetáculos, invertemos a
ordem. Antes tínhamos de crescer para aparecer,
agora temos que aparecer se quisermos crescer.
Mas de que forma? O número de seguidores?
A conta bancária? E como ficam os laços de
afeto? Será que toda essa exigência, distração e
obrigatoriedade por nos mostrarmos felizes em
tempo integral têm contribuído para a depressão e
a ansiedade?
Tenho visto pessoas que, de tanto odiarem a
si mesmas, aumentam o som de seus fones de
ouvido para que não escutem suas emoções,
suas histórias. Passam os dias conectadas à
internet e perdem a oportunidade de estarem
conectadas ao mundo real, não idealizado e não
editado. É preciso entender que, em meio à chatice
do ordinário, podemos criar, nos (re)descobrir.
Estamos dopados. Anestesiados. Contudo, o
saldo é este efeito rebote, esse capotamento das
emoções, essa montanha-russa de adrenalina
e cortisol, de álcool e ansiolítico. De remédios
estimulantes a soníferos. E, “quando estamos
consumindo recompensas de alta dopamina,
perdemos a capacidade de extrair alegria de
prazeres comuns”, diz a Dra Lembke.
Então, eu te/me desafio a diminuir um pouco
a pressa. Tenho tentado fazer isso. Dia desses
pensei “eu não quero ninguém me apressando.
Já me atropelei demais”. E já tive muitos saldos
negativos quando deixei que a ansiedade fosse
maior do que a paciência que, em tese, eu poderia
ter me dado. É literalmente um presente. Ansiedade
é excesso de futuro... É preciso respirar para não
pirar. A sensação é que todos estamos hoje tentando
parecer normais, mas seria mais honesto admitir
que estamos adoecendo, correndo como o coelho de
Alice no País das Maravilhas. Porém, antes de correr,
precisamos aprender a andar e, principalmente,
sabermos aonde queremos chegar.
Colunista colaborador
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Porto Musical

Festival terá shows de
Bixarte e Luana Flores
Após período de edições virtuais, evento pernambucano volta ao presencial
Foto: Rafael Passos/Divulgação

Da Redação
Após um período de edições virtuais (disponível no YouTube), o Porto
Musical voltou a ser presencial, evento que começou ontem e está na sua 10ª
edição, homenageando postumamente
Joel Datz, o “irmão evento”. Até amanhã com conferências, debates, pitchings e shows na Praça do Arsenal, Cais do
Sertão e Paço do Frevo, no Bairro do Recife (PE), o festival terá artistas paraibanas na sua programação de hoje.
Na Praça do Arsenal, aberta ao público, haverá shows de Bixarte, a partir das 20h20, e de Luana Flores, às 22h.
Antes, quem abrirá, às 19h30, será a Orquestra de Bolso. Também se apresentam Afroito (com participação de
Tássia Reis e Sued Nunes), às 21h10,
e Martins, após Luana Flores.
“A base dessas escolhas foram artistas que ou lançaram discos nesses
últimos dois anos ou se destacaram

Bixarte estará na Praça do Arsenal

de alguma forma no cenário pernambucano e nacional. E que mostrasse um pouco dessa diversidade
da música pernambucana e brasileira”, justificou para a Folha de Pernambuco Melina Hickson, produtora da
Fina Produções e curadora do Porto Musical.
No segundo dia do Porto Musical,
entre manhã e tarde, a partir das 10h,
levará para o Cais do Sertão o Papo
Sincero (com o tema “A importância
da promoção da equidade de gênero
na música”), seminário “Como fazer
um lançamento focado no YouTube”,
com Pietá Rivas, pitchings na Arena Sebrae e a conferência “Terra Arrasada:
a reconstrução da circulação no Brasil”. Ana Garcia, Eddu Porto, Daianne Dias e Nicole Balestro são os convidados da mesa.
Para mais informações sobre a programação, basta acessar o site oficial
(www.portomusical.com.br.).

EM cartaz
Foto: Divulgação

ESTREIA
Doutor Estranho no Multiverso
da Loucura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura.
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) vai para uma jornada rumo ao desconhecido. Além de receber ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público
(como a Wanda/Feiticeira Escarlate, interpretada pela Elizabeth Olsen), o mago da Marvel atravessa as realidades alternativas incompreensíveis e perigosas dos diversos universos
para enfrentar um novo e misterioso adversário.
CENTERPLEX MAG 3: 16h (dub.) - 18h45 (leg.) 21h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 4: 14h45 (dub.) 17h30 (dub.) - 20h15 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA
2 (leg.): 13h - 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS
MANAÍRA 3 (dub.): 14h15 - 17h - 19h45 - 22h30;
CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 13h15 (dub.) - 16h (leg.)
- 18h45 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 15h - 17h45 - 20h30; CINÉPOLIS
MANAÍRA 7 (3D, leg.): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h;
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MachoXE (3D, leg.):
14h30 - 17h15 - 20h - 22h45 (sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 12h45 (sáb. e
dom.) - 15h30 - 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h45 - 16h30 - 19h15 - 22h;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h30 (exceto seg. e ter.) - 18h15 (exceto seg. e ter.) - 21h
(exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA
4: 13h15 (dub.) - 16h (dub.) - 18h45 (dub.) - 21h30
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.):
15h - 17h45 - 20h30 - 23h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h10 - 16h40 - 19h05 - 21h30; CINE
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h - 18h30 - 21h; CINE
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., em 3D): 15h30 - 18h 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h 18h30 - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.,
em 3D): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3: 14h10 (dub.) - 16h40 (dub.) - 19h05 (leg.)
- 21h30 (leg.); CINE SERCLA PARTAGE 4: 17h30
(leg.) - 20h (dub.) (leg.).
Meu Amigãozão - o filme (Brasil. Dir:
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e Matt
se preparam pra um dia especial e muito aguardado, mas os sonhos da turma vão por água
abaixo quando descobrem que os pais mudaram os planos e agora vão juntos para uma
mesma colônia de férias, com várias crianças
que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍRA 3:
12h30 (sáb. e dom.).
CONTINUAÇÃO
Animais Fantásticos: Os Segredos
de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir:
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz

Serviço

Mads Mikkelsen (foto) substitui Johnny Depp como Grindelwald em ‘Animais Fantásticos 3’
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma equipe de bruxos e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA
1 (dub.): 13h30 (exceto sáb. e dom.) - 16h20 19h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h50 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h;
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h.
Cidade perdida (The Lost City. EUA. Dir:
Aaron e Adam Nee. Comédia. 14 anos). Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares
exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo modelo
Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua
vida a personificar o personagem herói, Dash.
Durante a turnê de promoção de seu novo livro
com Alan, ela é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que o guie ao
tesouro da cidade perdida descrita em seu livro
recente. Para provar que é possível ser um herói
na vida real, não somente nas páginas de seus
livros, Alan parte para resgatá-la. CINÉPOLIS
MANAÍRA 1 (leg.): 22h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5
(dub.): 20h45.
Detetives do Prédio Azul 3 (Brasil. Dir:
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros quando Severino
(Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos
escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces
do Medalhão de Uzur, responsável por controlar
toda a magia existente no mundo. CINÉPOLIS
MANAÍRA 1: 13h30 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS
MANGABEIRA 3: 13h (exceto seg. e ter.).
Downton Abbey 2: Uma Nova Era (Downton Abbey: A New Era. Reino Unido. Dir: Si-

mon Curtis. Drama. 12 anos). Um dia, a Condessa Viúva chama seu filho e neta para contar um
segredo que não revelou por anos: ela herdou
uma villa no sul da França. Ao ser questionada,
ela diz que foi um estranho que perguntou e ela
não hesitou em ter mais uma propriedade. Mas
sem saber o por quê que alguém queria dar o terreno para a Viúva e sem saber onde exatamente o local fica, a família Crawley decide ir para o
sul da França e desvendar o mistério. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 19h.
Jujutsu Kaisen 0 (Japão. Dir: Sunghoo
Park. Animação. 14 anos). O jovem Yuta Okkotsu ganha o controle de um espírito extremamente
poderoso, então um grupo de feiticeiros o matriculam na Tokyo Prefectural Jujutsu High School,
para ajudá-lo a controlar esse poder e também
para ficar de olho nele. CINÉPOLIS MANAÍRA
8 (leg.): 20h10 - 22h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h30 (exceto seg.); CINE SERCLA
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h30.
Medida Provisória (Brasil. Dir: Lázaro
Ramos. Drama. 14 anos). Em um futuro próximo
distópico no Brasil, um governo autoritário ordena que todos os cidadãos afrodescendentes se
mudem para a África - criando caos, protestos
e um movimento de resistência clandestino que
inspira a nação. CENTERPLEX MAG 2: 18h15;
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP: 16h50.
Sonic 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Livre). Após conseguir se estabelecer em Green
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e
quer provar que tem o necessário para ser um
herói de verdade. CENTERPLEX MAG 2 (dub.):
15h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 12h15
(sáb. e dom.) - 14h45 - 17h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto seg.) - 16h45 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40;
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40.

Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping Manaíra (Box) [3246-3188] •
Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] •
Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador [3337-4646]
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Sandra
R aquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora

“Os filhos
do vento”

H

á tempos no semiárido paraibano as
agricultoras familiares realizam ações
em defesa da agroecologia no Território
e de enfrentamento às violências contra
mulheres no campo. A mais recente foi na
última segunda-feira, 2, na Marcha pela Vida
das Mulheres e pela Agroecologia. As Marchas
já fazem parte do calendário de mobilização
social das agricultoras desde 2010, quando
aconteceu a primeira mobilização no município
paraibano de Remígio.
Agora, em 2022, as agricultoras familiares
realizaram a atividade no município de Solânea,
e pautaram o tema das energias renováveis. A
atividade é um momento de culminância de todo
um amplo processo de participação, educação
popular e mobilização social em torno da defesa
de direitos das mulheres e reafirmação de ações de
convivência com o semiárido.
As trabalhadoras rurais já atuam refletindo
sobre as mudanças climáticas ao lidarem no dia
a dia com a questão da água, da preservação
do patrimônio genético através dos Bancos de
Sementes Comunitários, por meio do manejo
sustentável do solo e não aceitação de uso de
veneno para cultivo e muitas de suas ações
voltadas à sustentabilidade ambiental.
Esse é o cotidiano delas em defesa de um
Território sustentável. Elas através de sua Carta
Política, divulgada durante a Marcha, trazem
reflexões que muitas vezes não estão inclusas
em alguns debates. Se mostram de acordo que
as energias renováveis, porque representam
uma alternativa importante à matriz energética
e ao “modelo dominante de produção agrícola,
assentado no uso de combustíveis fósseis”.
Todavia defendem a implantação de um modelo
alternativo, porque consideram o vigente hoje,
um modelo de empreendimento centralizado
que, conforme sua crítica, pode significar “uma
ameaça à vida e ao trabalho das populações
e dos territórios da agricultura familiar e dos
povos tradicionais”.
A reflexão das agricultoras está centrada nos
impactos dos grandes empreendimentos no tocante
à autonomia de agricultores e agricultoras em
relação às suas próprias terras, elas se preocupam
com o risco de perda da titularidade das terras, e
com sua autonomia de vida no lugar.
Na Carta elas defendem que a implantação
de parques eólicos seja feita mediante “consulta
coletiva às comunidades diretamente afetadas
pelos empreendimentos, e que nesse processo
sejam esclarecidos os benefícios e também os
impactos negativos, para que assim cientes dos
impactos, possam decidir coletivamente sobre o
arrendamento ou não das terras”. Porque têm medo
de que esse processo de implantação sem amplo
debate e controle social possa representar uma
reconcentração fundiária.
Acompanhando a cobertura da Marcha pela
Vida das Mulheres e pela Agroecologia conheci um
termo novo, que não sabia existir: “filhos do vento”.
Diz respeito à realidade de mulheres e meninas
que se responsabilizam sozinhas pelas crianças
geradas durante a passagem das empresas. As
agricultoras relatam ainda em sua carta situações
de assédio sexual enfrentada por elas.
Em diferentes territórios do Planeta mulheres
têm buscado trazer soluções sustentáveis num
enfrentamento social constante e conflitante com
grandes interesses econômicos, de mercado.
Sentimos literalmente na pele, no corpo, nos
preços e nas disputas geopolíticas a urgência da
questão climática.
Por isso também reconhecemos a contribuição
de nós mulheres nesse sentido, pelas experiências
de valor ancestral no cuidado permanente com a
terra, com a água, enfim, com os recursos naturais
existentes. E pelo entendimento que as questões
ambientais impactamos muito a condição de vida
das mulheres em todo mundo. Além de reconhecer
que agricultoras familiares são atores sociais que
assumem um papel relevante e inovador no tocante
às dinâmicas socioambientais.
Quando as agricultoras familiares
problematizam os impactos de implantação das
energias renováveis elas constroem a partir de
uma prática comunitária, não falam isoladamente.
Elas falam dessas questões densas e necessárias
a partir de seu corpo-território, sua identidade e
afirmação da sobrevivência e qualidade de vida
para todas. Tentam traduzir seus conhecimentos a
partir de uma outra racionalidade, e não de uma
lógica de mercado simplesmente.

•

Colunista colaboradora
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Inauguração

Alfenim apresenta a sua nova sede
Grupo de teatro de João Pessoa, que está completando 15 anos em 2022, remonta o espetáculo ‘Desertores’
Foto: Alessandro Potter/Divulgação

Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

O Coletivo Alfenim vive
um momento de retomada.
E em casa nova. Depois de
ter a temporada de Desertores interrompida pela pandemia em 2019, o espetáculo
inspirado na peça inacabada
O declínio do egoísta Johann Fatzer, de Bertolt Brecht, está novamente em cartaz durante
todo o mês de maio, em João
Pessoa. A remontagem precisou passar por adequações
desde que saiu do casario no
Centro Histórico da capital
para a nova sede, localizada
no bairro Castelo Branco. As
apresentações são gratuitas e
acontecem sempre às 19h30,
de sexta a domingo, com dupla sessão aos sábados, sendo
a primeira às 17h.
Com direção e dramaturgia de Márcio Marciano,
a peça é um experimento
cênico cujo enredo se passa em 1918, durante a Primeira Grande Guerra, após
a sangrenta Batalha de Verdun, quando quatro soldados abandonam seu tanque
de guerra e decidem desertar. Tidos como mortos, os
quatro homens permanecem
em clandestinidade em Mülheim, na Alemanha, sob a

Produção inspirada em peça inacabada de Bertolt Brecht está novamente em cartaz neste mês, após ser interrompida pela pandemia

constante ameaça de serem
presos e fuzilados como desertores. Apesar das dificuldades, os clandestinos lutam
para conseguir comida e pactuam nunca se separar. Eles
têm a esperança de que uma
revolução coletiva possa pôr
fim à guerra sem sentido, de

modo a que sejam perdoados. Os desertores acreditam
poder tomar parte na desejada revolução.
Apesar de narrar acontecimentos ocorridos há mais de
um século, Desertores encontra seus sentidos no cotidiano
nacional brasileiro e no mun-

do que revive uma guerra no
continente europeu. “A peça
está bem atual e, mesmo trazendo o contexto da Primeira
Guerra Mundial, ela trata sobre o lugar da mulher nessa
sociedade machista, que em
um cenário de violência, isso
é levado aos extremos. O tex-

to também mostra a situação
de pessoas desempregadas e
que estão enfrentando a fome.
Todas essas consequências
do horror da guerra nós estamos, de certa forma, passando agora”, compara Gabriela
Arruda, produtora executiva
da peça, que foi a última do

dramaturgo, poeta e encenador alemão.
Além de interromper a
temporada do Alfenim, a
pandemia desabrigou o coletivo, que não pode arcar com
o aluguel do antigo espaço
sem os apoios e sem receber
pela bilheteria. Mas esse momento de retomada é visto
como um renascimento da
companhia, que está completando 15 anos de fundação.
“Estamos bem felizes e já integrados à comunidade aqui
do Castelo Branco. São muitas novidades com remontagem desse espetáculo, o retorno às atividades presenciais e
a inauguração deste novo espaço. São muitos renascimentos”, destaca Arruda.
O elenco do espetáculo
conta com Adriano Cabral,
Edson Albuquerque, Kevin
Melo, Lara Torrezan, Mayra
Ferreira, Murilo Franco, Paula Coelho, Vítor Blam e Victor
Dessô. A nova sede está localizada à Rua José Gonçalves Júnior, 182, Castelo Branco. De
forma excepcional, Desertores
não será apresentada no final
de semana do dia 13 ao 15.
O projeto de remontagem
tem o apoio do Edital Parrá,
da Secretaria de Estado da
Cultura da Paraíba, mediante a Lei Aldir Blanc.

Teatro

O espetáculo infantil Histórias de Lua e Sol realiza suas
primeiras apresentações hoje
e amanhã, às 20h e 17h, respectivamente, no Teatro Geraldo Alverga, no município
de Guarabira. O ingresso custa R$ 10 e pode ser adquirido
na bilheteria do teatro.
A direção é assinada por
Vando Farias, ator paraibano que interpreta o Sr. Tick,
personagem aventureiro que

tenta diminuir o tamanho
da Lua. O monólogo aborda o respeito à ancestralidade e a valorização do tempo
na vida das pessoas. Temas
como bullying e respeito ao
meio ambiente também fazem parte da narrativa.
“Nossa meta é fazer o
público se divertir e refletir
com temas importantes para
crianças, jovens e adultos. É
também uma forma de incen-

Concerto

tivar o teatro e marcar nosso retorno aos palcos, depois
desses anos sofridos da pandemia”, resume Vando Farias,
que já atuou em dezenas de
produções regionais e nacionais. Recentemente, fez parte do elenco da primeira temporada de Cangaço Novo, série
que foi rodada no interior da
Paraíba e que será exibida na
plataforma de streaming pela
Prime Vídeo.

n
Montagem
aborda
temas como
o respeito à
ancestralidade,
a valorização
do tempo de
vida, ‘bullying’
e o respeito ao
meio ambiente

Foto: Divulgação

Peça infantil ‘Histórias de Lua e Sol’ estreia em Guarabira

Monólogo é feito por Vando Farias, que também assina a direção

Redes Sociais

Música é foco do ‘Entrevista Funesc’

A Orquestra Sinfônica da
Universidade Federal da Paraíba (OUFPB) realiza o sexto concerto da temporada de
2022. O evento acontece hoje,
a partir das 20h, na Sala de
Concertos Radegundis Feitosa, no campus de João Pessoa,
mas também será transmitido
ao vivo pelo seu perfil no Instagram (@osufpb_oficial). No
repertório, obras de composi-

O ‘Entrevista Funesc’ de hoje receberá a cantora Cíntia Peromnia e o
cantor Tadeu Mathias. A partir das
17h, o jornalista Jãmarrí Nogueira
conduzirá o papo no perfil do Instagram da Fundação Espaço Cultural
da Paraíba (@funescgovpb), ao vivo.
A conversa tem abertura para interação dos espectadores através de
mensagens. Semanalmente, o projeto recebe artistas responsáveis pelos
mais diversos tipos de manifestação

cultural, de diversas partes do estado da Paraíba.
Cíntia Peromnia é produtora cultural, radialista, compositora e cantora. Desde 2014 integra a banda Os
Eloquentes, com quem gravou o EP
Acredito. Com o grupo, já se apresentou em cidades como João Pessoa, Fernando de Noronha e Pipa. Em 2019,
a banda integrou a programação do
Festival de Jazz de Montreux, um dos
mais importantes e tradicionais do

Foto: Max Brito/Divulgação

Foto: Funesc/Divulgação

Foto: Divulgação

Sinfônica da UFPB tocará
obras do período romântico
tores de diferentes fases do período romântico.
Atualmente sem um maestro-titular, a OSUFPB tem convidado importantes nomes
para a regência de seus concertos. Este será realizado sob
a batuta do violoncelista pernambucano Nilson Galvão.
No repertório, a ‘Sinfonia
N° 10 em Si menor’, do alemão
Bartholdy (1809-1847); a ‘Suíte para Orquestra de Cordas’,
do theco Leos Janacek (18541928) e a ‘Pequena Suíte para
instrumentos de Corda, Op.
1’, do dinamarquês Carl Nielsen (1865-1931). “O interessante é que teremos obras
do período romântico que
abrangem desde seu início, quando os compositores ainda viviam resquícios do classicismo, até
as obras mais vanguardistas do período”, afirma Galvão.
Nilson Galvão será o
regente convidado para
a sexta apresentação
da temporada 2022

mundo. É uma das apresentadoras
do programa diário Tabajara em Revista, na Rádio Tabajara FM.
Já o cantor e compositor paraibano
Tadeu Mathias atuou como vocalista
de Elba Ramalho durante 10 anos. Em
1992, compôs e interpretou a música
de abertura da novela Deus nos acuda,
da TV Globo. Apresentou-se no Brasil
e no exterior. Radicado no Rio de Janeiro por cerca de 40 anos, ele acaba
de voltar a morar na Paraíba.

Através do QR Code
acima, acesse o perfil
oficial no Instagram
da Funesc

Edição receberá a cantora Cíntia Peromnia (E) e o cantor Tadeu Mathias (D)
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eleições

Três milhões estão aptos a votar na PB
Dados foram divulgados ontem pelo TRE após o encerramento do prazo para regularização do título de eleitor
Iluska Cavalcante

cavalcanteiluska@gmail.com

Os paraibanos estão
mais interessados em participar diretamente da democracia por meio do voto
nessas eleições. Segundo estimativas do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba,
mais de três milhões de eleitores estão aptos para votar
nas eleições de 2022, um número inédito na história do
tribunal.
“Em nenhuma eleição
anterior tínhamos passado
de dois milhões de eleitores.
Com esse movimento que tivemos entre os atendimentos, o nosso cadastro deve
aumentar uma boa quantidade, mas ainda falta processar muitos eleitores. Até
o fim do mês teremos um
número exato”, explicou o
secretário de Tecnologia do
TRE-PB, José Cassimiro.
Esse número é resultado
da alta procura dos eleitores
para emitir, regularizar ou
transferir o título de eleitor.
Os últimos três dias de atendimento foram decisivos,

mais de 60 mil paraibanos
buscaram o serviço. Destes, 33,3 mil regularizaram
ou emitiram o documento
nas 24 horas finais do prazo, sendo 22,3 mil através do
título net, e 11 mil nos cartórios de forma presencial.
O último dia 4 de maio
também foi marcado em
todo o país pela alta procura de eleitores pelo serviço. No Brasil, 1,7 milhões
de eleitores foram atendidos nos cartórios e via atendimento virtual. O número
equivale a 1% de todo o eleitorado do país.
Segundo José Cassimiro,
um maior número de eleitores participando da votação traz mais legitimidade ao resultado. “Para nós,
da Justiça Eleitoral, quanto
maior o eleitorado que votar, melhor para a democracia. Com isso também, os
candidatos têm seu mandato legitimado por mais eleitores”, comentou.
O secretário de tecnologia avaliou ainda que o
atendimento ocorreu de
forma tranquila, tanto no

Foto: Roberto Guedes

No último dia do prazo para regularizar o título, uma grande fila se formou no Fórum Eleitoral de JP

meio virtual como presencial, sem grandes filas ou
quedas no sistema. “Não
vimos aquelas filas imensas, com o pessoal na chuva, como era antigamente.
O dobro de pessoas procurou o meio virtual e apesar
do sistema ter ficado lento
por conta da alta demanda,
em algum momento, funcio-

nou o dia inteiro. Nossa sensação é de dever cumprido”,
ressaltou.
O número de jovens que
emitiram o título de eleitor
pela primeira vez também
atingiu um número alto.
Mais de 82,1 mil pessoas
entre 15 e 17 anos se alistaram pela primeira vez na
Paraíba. Em 2020, esse nú-

mero foi de 50,8 mil.
Previsão das eleições
Na avaliação de Cassimiro, a preocupação dos paraibanos para regularizar
o título demonstra que haverá uma queda no número de abstenções neste ano.
O percentual de abstenção
registrado nas últimas elei-

ções pelo TRE variou entre
16 e 17%, segundo ele, poderá ser registrado um recorde em 2022.
“Eu avalio com otimismo e já posso dizer que faço
projeções que em 2022 teremos outro recorde, que é um
número baixíssimo de abstenção. Eu não acredito que
os eleitores entraram nessa batalha toda de enfrentar fila, esperar na internet,
para não votar”, disse.
Filas nas eleições
Devido ao maior número
de eleitores, as filas podem
ser maiores nas eleições deste ano. Além disso, dessa
vez serão cinco escolhas na
urna, o voto para deputado
federal, estadual, governador, presidente da República e senador, o que pode aumentar ainda mais a espera.
“Estamos sempre tentando melhorar para que o eleitor não enfrente muita fila,
estamos vendo o que podemos fazer para diminuí
-las e entregar o resultado
o mais perto das 17h possível”, comentou.

Presidente do TSE comemora números recordes
Ao encerrar o cadastro
eleitoral para as Eleições
2022, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) celebrou a
superação de todos os recordes já registrados pela
Justiça Eleitoral. O anúncio
foi feito pelo presidente do
Tribunal, ministro Edson
Fachin, na abertura da sessão de ontem. “Entre janeiro
e abril deste ano o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, que
no dia 2 de outubro comparecerão às urnas para exercer o nobre e digno direito
do voto”, destacou.
Esse número representa
um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em
2018 e de 57,4% em relação
aos quatro primeiros meses
do ano em 2014. As ações da
Justiça Eleitoral realizadas
durante a Semana do Jovem
Eleitor, entre os dias 14 e 18
de março, se refletiram nos
números.
Segundo Fachin, a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições

Foto: Divulgação

Entre janeiro e
abril deste ano,
o país ganhou
2.042.817 novos
eleitores entre
16 e 18 anos
Edson Fachin

Segundo Edson Fachin, a resposta da juventude para participar das eleições foi impressionante

em outubro, e a resposta foi
impressionante.
Em março deste ano, o
Brasil contou com o ingresso de 522.471 novos eleitores
de 16 a 18 anos. Em abril esse
número foi de 991.415 jovens
com o primeiro título, um
salto de 89,7% quando comparado ao mês anterior.
A Justiça Eleitoral mostrou toda a força que tem
nessa reta final do fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições 2022,

encerrado no dia de ontem.
Nos últimos 31 dias, foram
registrados 8.951.527 pedidos, sendo 4.557.342 de forma presencial nos cartórios
pelo sistema Elo e 4.394.185
solicitações feitas de forma
virtual pelo Título Net.
Iniciativa pioneira
A Semana do Jovem Eleitor de 2022, promovida pelo
TSE e por todos os 27 Tribunais Regionais Eleitorais
(TREs), teve como objetivo

atrair o público de 15 a 18
anos de idade. A iniciativa
foi criada em 2015 e visa aumentar cada vez mais o número de brasileiras e brasileiros que contribuem para
a escolha dos representantes políticos do país.
Uma resolução do TSE
permitiu que eleitores com
15 anos tirem o título, mas
só podem exercer o direito
do voto aqueles jovens que
tenham completado 16 anos
até o dia do primeiro turno

na próxima semana

niz propõe a proibição do
uso de cigarros eletrônicos
em ambientes coletivos públicos ou privados, em especial nos locais fechados.
Em sua explicação, ele alega que seria uma forma de
proteção à vida dos paraibanos, que não consomem
o produto, mas de forma indireta acaba ingerindo a fumaça expelida pelo cigarro.
“Atualmente existe uma
lei federal que não permite
fumar nos estabelecimentos fechados, no entanto
quando foi aprovada não

das eleições. No período da
Semana, o Portal do Tribunal publicou uma série de
notícias com as principais
informações sobre o pleito
deste ano, legislação eleitoral, alistamento, transferência e regularização do título
de eleitor, entre outros tópicos, tudo para que o público jovem não tenha nenhuma dúvida quanto a prazos
e regras das eleições e possa votar com segurança e
confiança.

Leia mais na página 15

irregularidade

Assembleia vai debater cigarro eletrônico e
quer proibi-lo em locais públicos e privados
A Assembleia Legislativa da Paraíba vai debater, já na próxima semana,
utilizando o mecanismo
de audiências públicas, o
uso do cigarro eletrônico,
que traz prejuízo a saúde do ser humano. A Comissão de Saúde da Casa
Epitácio Pessoa puxará os
debates sobre o tema. A
propositura foi apresentada pelo deputado Taciano
Diniz (União Brasil) e teve
a aprovação por unanimidade pelos parlamentares.
O deputado Taciano Di-

“

Além disso, as redes sociais do TSE e dos TREs conversaram de forma mais
direta com os jovens. Essa
mobilização nacional contou com a parceria de diversos influenciadores digitais,
clubes de futebol, organizações da sociedade civil e
instituições públicas e privadas.
Um dos destaques da
Semana foi o tuitaço para
conscientizar a juventude
sobre a importância de tirar o título de eleitor realizado no dia 16 de março.
Segundo dados do Twitter,
foram publicados durante
a mobilização cerca de 6,8
mil tuítes com esse tema,
que chegaram às telas de
mais de 88 milhões de pessoas. Mais de 4,7 mil usuários da plataforma participaram da iniciativa, seja
com publicações próprias
ou com a retransmissão de
postagens feitas por pessoas a quem seguem.

existiam os dispositivos
eletrônicos, e o uso do cigarro eletrônico ainda é
permitido em vários estabelecimentos. Temos que
dar um ponto final a essa
prática do consumo de cigarro eletrônico em locais
públicos, especialmente
nos ambientes fechados ”,
afirmou.
A Assembleia Legislativa da Paraíba também
aprovou por unanimidade,
a obrigatoriedade da criação de ciclovias ou ciclofaixas às margens de ro-

dovias estaduais. O projeto
é de autoria do presidente
da Casa, Adriano Galdino
(Republicanos).
O projeto diz que o espaço reservado ao ciclista esteja incluso nos projetos e na execução de todas
as obras de rodovias estaduais da Paraíba. O documento diz ainda que
não importa se elas sejam ampliação do traçado, reforma, modificação
e adaptação das rodovias
já existentes, a ciclovia deverá constar nos projetos.

TCE nega provimento a
recurso de ex-secretário
A 1ª Câmara do Tribunal de Contas/PB, negou
ontem provimento ao recurso interposto pelo exsecretário de Estado da
Educação, Aléssio Trindade de Barros, contra a
decisão da Corte, que julgou procedente denúncia
formulada pelo Ministério do Trabalho, a respeito de irregularidades na
contratação de pessoal
pelas organizações sociais admitidas pelo Estado. A sessão foi híbrida.
Em seu voto, aprovado à una n im idade,

o relator do processo
(19426/18), conselheiro
Nominando Diniz Filho,
lembrou as eivas remanescentes e que motivaram a decisão atacada, e
destacou, entre as irregularidades concernentes à contratação de pessoal, a falta de publicação
do regulamento de pessoal da OS, ausência de
divulgação do processo
seletivo no sítio eletrônico da organização ou
meios de comunicação e o
direcionamento das contratações.
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solução de conflitos

Justiça tem nova plataforma na PB
Cidadãos podem resolver demandas através de sistema eletrônico, sem necessidade de judicialização processual
Cidadãos que tenham
demandas de solução de
conflitos, direcionadas aos
Juizados Especiais, e tenham interesse de resolvê-las de forma conciliatória, sem a necessidade da
judicialização processual,
nem de se deslocarem até
o fórum, podem utilizar o
sistema de Atermação Eletrônica.
O mecanismo funciona
numa plataforma disponibilizada na página da internet do Tribunal (www.
tjpb.jus.br), que nessa fase
inicial está apenas recebendo demandas relativas
à saúde e direcionando-as,
automaticamente, para o
Cejusc Saúde (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania). O objetivo é promover meios que
possam facilitar o acesso à
Justiça estadual.
Além disso, a ferramenta integra o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário estadual, para o
quinquênio 2021-2026, dentro do Macrodesafio de Garantia dos Direitos Funda-

Fotos: Divulgação

A ferramenta integra o Planejamento Estratégico do Judiciário dentro do Macrodesafio de Garantia dos Direitos Fundamentais, coordenado por Alexandre Targino

mentais, estabelecido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como explicou o
juiz e coordenador da iniciativa, Alexandre Targino.
O magistrado pontuou
que no Cejusc Saúde, após
o resgistro eletrônico da
demanda, será trabalhada
uma solução conciliatória.
“Somente quando não for
possível essa solução do litígio, de forma consensual,
conciliada (prévia ao processo judicial) é que a re-

clamação será direcionada, automaticamente, ao
Juizado Especial para processo e julgamento pelo
juiz”, realçou, enfatizando
ser uma ferramenta de extrema importância, colocada à disposição da população, que terá, “dessa
maneira, uma forma simplificada, rápida e segura
de solução de litígios”.
Como acessar
A gerente de Projetos e

Estratégias do TJPB, Caroline Leal, detalhou o passo
a passo para acessar o sistema de Atermação Eletrônica. Segundo observou,
o cidadão basta clicar no
nome “Atermação”, disponível na parte superior, no
lado direito, no site do Tribunal, último link, na barra cinza. “Terá mensagens
de boas-vindas e instruções, informações importantes para os interessados
lerem, a exemplo de como

preencher corretamente o
formulário, a documentação necessária a ser anexada, em relação ao pedido,
dentres outros”, comentou.
Caroline Leal salientou, igualmente, que, de
uma forma geral, basta
acessar o “Menu Principal” (fica aparecendo do
lado esquerdo da página) e ao clicar escolher a
opção “Novo Protocolo”,
onde terá que preencher
as informações necessá-

rias referentes à reclamação. “Ao final do preenchimento aparecerá na tela o
número do protocolo, o
qual será também enviado por e-mail. De posse
desse número, o cidadão
poderá, no mesmo sistema, consultar, na opção
do Menu Principal, as informações sobre a demanda, saber como está a tramitação, inclusive, se já foi
marcada a audiência conciliatória”, frisou.

Agenda presidencial

capacitação

Bolsonaro inagura obras na PB e dorme em JP

Técnicos são
treinados em
gestão pública
na Paraíba

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participou da entrega das obras
do lote 1 da Vertente Litorânea da Paraíba, ontem, em
Itatuba, na Paraíba. A obra
receberá as águas do Eixo
Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco e
vai beneficiar 680 mil pessoas em 39 cidades paraibanas, com destaque para
a mesorregião do Agreste.
A vertente é um sistema
adutor com 130,63 quilômetros de extensão que tem a
finalidade de integrar bacias hidrográficas da Paraíba com as águas do Eixo
Leste. A obra vai atender as
demandas prioritárias de
água para consumo humano e de uso industrial dos
municípios localizados na
área de influência, além de
projetos de irrigação a serem implantados ao longo
do seu traçado.
Os investimentos totais
estão orçados em R$ 1,41

Foto: Anderson Riedel/PR

bilhão, sendo R$ 1,2 bilhão
do Governo Federal e o restante de contrapartida do
Estado.
O Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São
Francisco tem 217 quilômetros de extensão, está em
funcionamento desde 2017 e
abastece 1,4 milhão de pessoas em 46 cidades de Pernambuco e da Paraíba.
Atenção à saúde
Ainda em sua visita à Paraíba, Bolsonaro participou
da entrega de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no
município de Gurinhém. A
estrutura conta com consultórios, salas para exames e
emergências e para atendimentos odontológicos. Foram investidos R$ 326,4 mil
em recursos federais para a
conclusão da obra. Ainda há
previsão de mais um repasse de R$ 81 mil reais para a
unidade.
Na cerimônia, o minis-

Ontem, em Itatuba, Bolsonaro entregou obras da Vertente Litorânea e, depois, seguiu para Gurinhém

tro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que
institui o programa Cuida
Mais Brasil. Com abrangência nacional e investimento
previsto de R$ 169,6 milhões
em 2022, o programa busca
ampliar e qualificar o atendimento materno-infantil e
das crianças.

Pernoite
Jair Bolsonaro desembarcou em João Pessoa no
fim da tarde de ontem e seguiu para o Hotel de Trânsito de Oficiais, localizado no 1º Grupamento de
Engenharia. Apoiadores
do presidente se reuniram
em frente à base militar e o

serviços

Câmara debate acessibilidade em João Pessoa
Um levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
constatou que mais de 25%
da população da cidade de
João Pessoa tem alguma deficiência. Diante do número,
o vereador Emano Santos
(PV) trouxe o debate para a
Câmara Municipal de João
Pessoa, na sessão de ontem.
Um dos questionamentos de vereador é se essas
pessoas com deficiência
conseguem ter acesso a serviços públicos seja em hospitais, demais serviços de
saúde, escolas ou universidades, utilizando o transporte público como meio de
transporte para chegar em
um destes destinos.
O parlamentar pretende
encampar a causa, e quer

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP

Emano propõe ampliação de políticas públicas de acessibilidade

debater o tema. Para isso ele
propõe a ampliação de políticas públicas para atender esta camada da sociedade e com isso, e permitir
uma vida digna, comum,
com conforto, segurança e,
sobretudo, com independência.
“Enquanto se está na
parada de ônibus, levando

sol, chuva, passam dois, três
ônibus, e, quando passa um
adaptado, está quebrado. Estamos aqui para contribuir
com vocês, reforçar a situação e levantar essa bandeira. É por isso que vamos lutar pela ampliação da frota
de ônibus em João Pessoa,
e pela garantia de políticas
públicas adequadas que as-

segurem serviços de qualidade, como o transporte público, com equipamentos e
profissionais treinados para
facilitar a acessibilidade”,
justificou o vereador.
Emano Santos explicou
que seu compromisso de
lutar para assegurar a este
grupo de quem mora em
João Pessoa com deficiência
tenha direito de ir e vir com
segurança e dignidade.
Ainda na sessão de ontem, na Casa Napoleão Laureano, o vereador Marcos
Henriques (PT) pediu que
a Prefeitura Municipal de
João Pessoa solucione os
problemas da Comunidade
Brasília de Palha, do Conjunto Gervásio Maia e também os Mercados Públicos
da cidade.

trânsito de veículos na avenida Epitácio Pessoa ficou
congestionado.
Esta foi a primeira vez
que Bolsonaro dormiu na
Paraíba depois de eleito. A
previsão é que nesta sextafeira, o presidente embarque para uma viagem internacional.

Termina hoje em João
Pessoa o curso de Validadores do Gestão.Gov.BR
na Plataforma Mais Brasil, voltado para administradores de órgãos públicos federais e estaduais,
além de gestores.
O curso é uma realização da Federação das
Associações de Municípios da Paraíba (Famup) e
do Governo Federal, através do Ministério da Economia.
De acordo com o presidente da Famup, George
Coelho, o curso é importante para todos aqueles
que estão envolvidos na
gestão de projetos e recursos públicos oriundos do
Governo Federal, como
programas e projetos do
Poder Executivo e Emendas Parlamentares.

B
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eleições 2022

TSE cadastra dois milhões de jovens
Número de novos votantes entre 16 e 18 anos cresceu mais de 47% em relação ao mesmo período de 2018
Foto: Antonio Augusto/secom/TSE

Weslley Galzo
Agência Estado

A mobilização de artistas
e políticos para estimular os
jovens a emitirem o título de
eleitor deu resultado: entre janeiro e abril deste ano, o país
ganhou mais de 2 milhões de
eleitores com idades entre 16
e 18 anos. Os dados parciais
foram divulgados pelo presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Edson Fachin,
em sessão ontem. Segundo
o ministro, o número de novos votantes nessa faixa etária cresceu 47,2% em relação
ao mesmo período de 2018 e
mais de 57% em comparação
aos quatro primeiros meses
de 2014.
“A juventude brasileira
foi convocada a participar
das eleições em outubro e a
resposta foi impressionante. Bom lembrar que a Justiça
Eleitoral sempre realiza campanhas de conscientização e
incentivo ao eleitorado como
um todo, em especial aos jovens, por meio da mídia e nas
escolas. Desta vez, o que vimos foi a sociedade brasileira
mobilizada pela democracia”,
disse o presidente do TSE.
A campanha para emissão de títulos incluiu a cantora Anitta e o ator americano Leonardo DiCaprio, entre
outros artistas. “A população respondeu ao chamado
da Justiça Eleitoral, que não
medirá esforços para realizar eleições limpas, transparentes, com paz e segurança”,
declarou o ministro.

Campanha
A ação de incentivo
à regularização do
título de eleitor rendeu
resultados positivos
também nas demais
faixas etárias,
segundo o TSE

Segundo Fachin, somente
em março foram registrados
mais de 522 mil novos eleitores entre 16 e 18 anos. Já em
abril, o número saltou para
991 mil jovens com o primeiro título de eleitor, o que representa um crescimento de
89,7% em relação ao mês anterior. Nos últimos meses, o TSE
veiculou a campanha “Rolê
das Eleições”, com o objetivo de atrair o voto jovem por
meio de parcerias com times
de futebol, instituições da sociedade civil e influenciadores digitais.
Estrelas internacionais
Além do movimento coordenado pela Justiça Eleitoral,
organizações como a Girl UP
aderiram à campanha com
estratégia de comunicação
própria, buscando traduzir
a importância do voto numa

Além do movimento coordenado pela Justiça Eleitoral, estrelas internacionais de cinema aderiram à campanha junto aos jovens

linguagem descontraída, focada nos adolescentes. Artistas também se engajaram
espontaneamente na mobilização, como mostrou o Estadão, a exemplo dos atores
Mark Ruffallo (o “Hulk” dos
cinemas) e Mark Hamill (o
“Luke Skywalker”, de Star
Wars), além de Anitta e DiCaprio, entre outros.
“Vimos, como há muito
não se via, um país unido
pelo bem e fortalecimento da

democracia. Por isso, agradeço a cada um, influenciador ou não, famoso ou não,
brasileiro ou não, jovem ou
não, que criou conteúdos nas
redes sociais para chamar a
atenção de todos para a regularização do título”, disse Fachin. “Houve também
aqueles que foram além do
virtual e disponibilizaram
conhecimento, tempo, computadores e acesso à internet
para viabilizar o atendimen-

Título de eleitor: regularização é encerrada
Após uma intensa campanha de incentivo à participação nestas eleições, o prazo final para emitir, transferir ou
regularizar o título de eleitor se encerrou na quarta-feira (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir
de agora não será possível realizar nenhuma operação relacionada ao documento.
Ainda há alternativas, porém, para quem estiver com a
situação regularizada e quiser
votar em um município diferente do cadastrado na Justiça.
Também é necessário acompanhar se a solicitação feita no
prazo se encontra regular, suspensa ou cancelada.

Em decisão nessa terça-feira, 3, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, definiu
não ser possível prorrogar o
prazo para as solicitações referentes ao cadastro eleitoral.
Segundo ele, a lei impede alteração do calendário eleitoral
nestes casos. Alterações regulamentares, portanto, só podem ser feitas se houver alteração legal via legislativa, no
Congresso.
Para os eleitores inscritos
no prazo, é necessário acompanhar o status do cadastro na Justiça Eleitoral neste
link; clique aqui para abrir.
Basta informar o número do
protocolo do requerimento

ou os dados pessoais.
Se alguma pendência for
identificada, como um documento ilegível ou foto que
não permita identificar a pessoa, só será possível reenviar
a documentação após o dia
8 de novembro, quando acabar o trâmite eleitoral. Nesse
caso, se o procedimento for
a emissão do primeiro título,
por exemplo, e a solicitação for
processada e recusada após o
dia 4 de maio, não será possível tirar o documento e votar
nesta eleição.
Já aqueles que estiverem
fora do domicílio eleitoral e
quiserem votar neste ano ainda poderão recorrer ao TSE

para solicitar o “voto em trânsito”. Os eleitores poderão indicar, entre os dias 12 de julho e 18 de agosto, o município
onde estarão na data marcada
para o 1º turno: 12 de outubro
de 2022. O processo será feito
pelo mesmo site usado para a
regularização do título, o TítuloNet.
Apenas capitais e cidades
com mais de 100 mil eleitores
estão aptas a receber eleitores
em trânsito no dia do pleito.
Segundo o TSE, porém, se o
eleitor estiver fora da unidade da Federação de seu domicílio, poderá votar somente na
eleição para presidente da República.

Congresso nacional

Promulgado piso de agentes de saúde
Agência Senado
Em sessão especial ontem,
o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 120, que trata da política
remuneratória e da valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente
de combate às endemias. A
emenda decorre da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 9/2022, que foi aprovada
no Senado na quarta-feira (4).

A matéria, de iniciativa
do deputado federal Valtenir Pereira (MDB-MT), foi
relatada pelo senador Fernando Collor (PTB-AL). Foram 11 anos de tramitação
dentro do Congresso Nacional. A sessão de promulgação foi acompanhada por
vários agentes comunitários, a exemplo do que já havia ocorrido na quarta-feira,
durante a aprovação unânime da PEC na Comissão de
Constituição, Justiça e Cida-

dania (CCJ) e no plenário do
Senado.
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, afirmou que
é fundamental que o Estado
brasileiro mantenha esses profissionais em seus postos, com
vencimentos justos e condizentes com a importância vital da atividade. Ele elogiou a
dedicação dos cerca de 400 mil
agentes que atuam hoje no país
e ressaltou que a importância
de cada um desses profissionais ficou ainda mais eviden-

te durante a pandemia de coronavírus.
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira,
elogiou o empenho dos agentes comunitários pela aprovação da emenda. Ele ressaltou
que os agentes prestam serviços importantes e essenciais
ao povo brasileiro. Também
disse que são esses profissionais que mais conhecem a saúde do povo, com ações de prevenção de doenças e promoção
de saúde.

to remoto de tantos que precisam de ajuda “
A campanha pela regularização do título de eleitor
rendeu resultados positivos
também nas demais faixas
etárias. No último mês, foram registrados mais de 8,9
milhões de pedidos de emissão de títulos e regularização
da situação eleitoral.
Para o presidente do TSE, a
capacidade de resposta da Justiça Eleitoral nos últimos dias

do prazo para regularização
dos títulos demonstrou a capilaridade, a competência e o
compromisso das instituições
eleitorais com a democracia. A
Corte chegou a enfrentar instabilidade em seus servidores on-line nos últimos dias
da campanha para regularizar a situação dos registros,
mas os problemas foram corrigidos sem gerar prejuízos
aos eleitores que deixaram o
processo para os últimos dias.

Reportagem na time

Imprensa global destaca
fala de Lula sobre a guerra
Agência Senado
As declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) sobre a guerra na
Ucrânia publicadas pela revista americana Time ganharam destaque em veículos estrangeiros nesta
quarta-feira, 4. Periódicos
da Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e França citaram as críticas do petista ao
presidente ucraniano Volodmir Zelensky, que acusou o
líder de ser “tão responsável
quanto (Vladimir) Putin”
pelo conflito. Na entrevista
à Time, concedida no final
de março e publicada nesta
quarta, o petista responsabilizou também a União Europeia e os Estados Unidos
pela guerra em curso.
O jornal britânico The
Guardian afirmou que a declaração colocou Lula “em
desacordo com as potências
ocidentais” e ressaltou trecho da entrevista em que o
petista critica as vezes em
que Zelensky foi aplaudido
de pé em parlamentos europeus.
O site de notícias Bloomberg citou a opinião do petista sobre o presidente americano Joe Biden. Lula disse
que o democrata deveria ter
ido à Rússia negociar antes
da eclosão da guerra.

A posição antagônica aos
Estados Unidos também foi
salientada pelo jornal francês Le Monde. “Desde o início da guerra na Ucrânia, a
esquerda brasileira assumiu
uma posição ambígua, condenando a invasão russa e
responsabilizando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)”, escreveu
o veículo, alegando que tais
posições de políticos que lutam contra a extrema direita “podem ser uma surpresa”. A publicação também
argumentou que uma das
pedras angulares da esquerda brasileira é o anti-imperialismo: “Uma mistura de
antiamericanismo radical
e suposto terceiro-mundismo”, escreveu. Em Portugal,
o jornal Público acentuou o
trecho em que Lula diz que
Zelensky “quis a guerra” por
não ter “negociado um pouco mais” antes do conflito.

n
O jornal
britânico The
Guardian afirmou
que a declaração
colocou Lula “em
desacordo com
as potências”
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Covid-19 no mundo

Mortes chegaram a 14,9 milhões
Número refere-se aos óbitos provocados direta ou indiretamente pela pandemia, segundo cálculo da OMS
Agência Estado

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou ontem, estudo que
mostra que o excesso de
mortes provocadas direta ou indiretamente pela
pandemia de Covid-19
no mundo foi de 14,9 milhões entre 1º de janeiro
de 2020 e 31 de dezembro do ano passado. Segundo dados da plataforma Worldometers, desde
o início da crise sanitária
foram notificados mais
de seis milhões de vítimas da doença. No Brasil, esse excesso ficou em
681.267 vítimas.
Especialistas, porém,
apontam subnotificação
diante das dificuldades
de testagem e diferenças
de critérios entre os países na classificação dos
casos. Outras causas do
excesso de óbitos são os
problemas de acesso a
tratamentos nos picos de
transmissão do coronavírus, quando houve sobrecarga de hospitais e profissionais de saúde.
Os cálculos da entidade mostram que o intervalo de vítimas ficou
entre 13,3 milhões e 16,6

milhões. Para chegar a
esses números, a OMS levou em conta a diferença entre a quantidade de
mortes que ocorreram no
período e o número que
seria esperado com base
em dados de anos anteriores caso não houvesse
pandemia.
“Inclui mortes associadas à Covid-19 direta
(por causa da doença) ou
indiretamente (por causa
do impacto da pandemia
nos sistemas de saúde e
na sociedade). As mortes
ligadas indiretamente à
Covid-19 são atribuíveis a
outras condições de saúde para as quais as pessoas não tiveram acesso
à prevenção e tratamento porque os sistemas de
saúde foram sobrecarregados pela pandemia”,
explica a OMS.
Isso se aplica, por
exemplo, a pacientes de
câncer ou de AVC que ficaram sem um acompanhamento adequado ou
atendimento rápido. A
organização global também destacou a redução
de mortes por acidente
de carro ou de trabalho
no período que muitos
estiveram em isolamento social.
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Autoridades
ucranianas
acreditam
que cerca
de 200 civis
permanecem
presos,
junto com
combatentes,
na rede de
bunkers
subterrâneos,
no extenso
complexo
Azovstal da
era soviética

presos em siderúrgica

Zelensky pede trégua para retirar civis
Natalia Zinets
Reuters

Civis precisarão ser
retirados de bunkers sob
uma siderúrgica, o último
reduto de resistência em
Mariupol, na Ucrânia, disse o presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, ontem, após bombardeio russo que cobriu a área com
detritos de concreto.
Tendo falhado em tomar a capital Kiev nas primeiras semanas de uma
invasão que matou milhares e destruiu cidades e vilarejos, a Rússia acelerou
os ataques no Sul e Leste
da Ucrânia, inclusive na siderúrgica de Azovstal, em
Mariupol.
A resistência da Ucrânia na usina ressalta o fracasso da Rússia em capturar grandes cidades, em
uma guerra que uniu as
potências ocidentais ao
armar Kiev e punir Moscou com sanções. Esperase que a Suécia e a Finlândia decidam em breve se

vão aderir à aliança militar
ocidental Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan), o que seria uma
grande mudança histórica.
Os militares russos
prometeram parar as ações
em Azovstal, durante três
dias, para permitir a saída de civis. Combatentes ucranianos descreveram bombardeios como
“batalhas sangrentas”,
que impediram a retirada na última quarta-feira.
O Kremlin afirmou que os
corredores humanitários
da siderúrgica estão funcionando.
Autoridades ucranianas acreditam que cerca
de 200 civis permanecem
presos, junto com combatentes, na rede de bunkers
subterrâneos, no extenso
complexo Azovstal da era
soviética. Em discurso ontem, Zelensky afirmou que
a Ucrânia está pronta para
garantir um cessar-fogo
em Mariupol, cidade portuária que, após cerco de
semanas, a Rússia contro-
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Militares

russos
prometeram
parar as ações
em Azovstal,
durante três dias,
para permitir
a saída de civis

la - com exceção da siderúrgica.
“Levará tempo simplesmente para tirar as
pessoas desses porões,
desses abrigos subterrâneos. Nas condições
atuais, não podemos
usar equipamentos pesados para remover os escombros. Tudo tem que
ser feito à mão”, disse o
presidente. Combatentes ucranianos dentro da
Azovstal estão travando

“batalhas difíceis e sangrentas”, declarou Denis
Prokopenko, comandante do regimento Azov da
Ucrânia, na noite da última quarta-feira.
O Estado-Maior militar da Ucrânia disse que
o ataque à siderúrgica incluiu apoio aéreo. Fotos divulgadas por combatentes
apoiados pela Rússia pareciam mostrar fumaça e
chamas.
“Deus proíba que mais
projéteis cheguem perto
dos bunkers onde os civis estão”, afirmou Tetyana Trotsak, retirada de
Azovstal entre dezenas
que chegaram a uma cidade controlada pela Ucrânia
nesta semana, descrevendo a caminhada de duas
horas e meia para atravessar um curto trecho coberto de entulho na usina.
Mariupol é alvo importante nos esforços da Rússia para cortar a Ucrânia
de suas rotas de exportação de grãos e metais no
Mar Negro.
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Comércio se prepara para
as compras de última hora

“

Muitos lojistas
já sinalizaram
que vão abrir
as lojas na data
até o meio-dia
ou 13h para as
pessoas que não
conseguirem
fazer as compras
antecipadas
Nivaldo Vilar

Paraíba (Indep) da Federação
do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba (Fecomércio-PB)
aponta intenção de compra entre 65,5% dos consumidores. Entre os itens mais citados estão
peças de vestuário (32%), perfumes (19,57%) e eletroeletrônicos (10,32%). Já um levantamento da Associação Brasileira para
a Competitividade e Inovação
(Abracinov) projeta que 85% dos
consumidores paraibanos presenteiem suas mães.
Foi no segmento de eletrodomésticos e de mobiliário que a
dona de casa Daniele dos Santos
resolveu presentear sua mãe e a
si mesma. “Comprei uma máquina de lavar e um sofá para
minha mãe. E, para mim, uma
lavadora também”, conta a consumidora. Ela diz que, a partir de suas pesquisas, verificou
que os preços estão mais caros.
“Mas, com negociação tudo se
ajeita”, continua.
Para o gerente de uma loja
de eletrodomésticos, Elias Rodrigues, os negócios estão correspondendo às expectativas.
“Pelo que temos verificado, nossas vendas cresceram em torno de 20% sobre o ano passado.
Para obter o resultado, investi-

Peças de vestuário estão entre os produtos mais buscados este ano

mos em promoções, atendimento ao cliente e ações de marketing”, conta.
Eletrônicos em alta
Um levantamento do Instituto Brasileiro de Executivos do
Varejo e Mercado de Consumo
(Ibevar) aponta que os presentes mais cotados ainda são notebooks, máquinas de lavar roupas
e fogões, perdendo, apenas, para
os perfumes. Com a compra dos
eletrônicos, o consumidor deve
estar atento à eficiência energética dos produtos. Para a especialista em Eficiência Energética da
Energisa, Carla Petrucci, é preciso tomar alguns cuidados para
que a escolha não pese na conta de energia daquelas que receberão os presentes. “Ao comprar

um equipamento novo, é muito
importante verificar se ele possui o Selo Procel, que mostra se
o equipamento possui eficiência energética ou não”, explica Carla.
Atenção aos preços
A cuidadora de idosos, Roseane dos Santos, está preocupada com o preço do presente
para não prejudicar seu orçamento. “Já fui em quatro lojas em
busca de uma blusa para minha
mãe. Quero comprar algo bonito
e com um bom custo-benefício.
Mas, acho que os valores estão
maiores do que no ano passado”.
Ela afirma que vai pagar as compras no crédito e, quanto ao próprio presente, diz que beijos e
abraços estão de bom tamanho.

Inflação fez subir os preços de produtos
Os presentes estão mais
caros, neste ano, por conta
da inflação. Mas, a pesquisa de preços antes das compras pode reduzir o impacto ao consumidor. Conforme
levantamento da Secretaria
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (ProconJP), a diferença de preços entre os perfumes, um dos itens
mais procurados pelos consumidores, pode chegar a
77,69%. É o caso do perfume
Dance Moon Light Shakira
80 ml, cujos preços variam de
R$ 89,99 a R$ 159,90. Uma diferença de R$ 69,91.
No caso de eletrodomésticos, produtos de maior valor,
a diferença de preços pode

chegar a 1.439,00. Segundo
pesquisa do Procon-JP, um
aparelho de smart TV LG 55
4K UHD custa de R$ 3,299,00
a R$ 4.738,00.
Os shoppings populares
também são opções de locais
para a compra de itens como
peças de vestuário, eletrônicos e até artigos esportivos
para as mães. Cada estabelecimento dispõe de uma variedade de produtos, mas se
destaca em alguma área específica. Por exemplo, o Shopping 4&400 é tradicionalmente conhecido pela venda
de roupas e enxovais. Já o
Shopping Terceirão é o local
para a compra de eletrônicos.
No Shopping do Vara-

douro, é possível encontrar
artigos esportivos, mochilas, bolsas e acessórios. Já no
Centro Comercial de Passagem, localizado em frente
ao Parque Solon de Lucena,
o consumidor pode comprar
perfumes, hidratantes e maquiagens. No local, o funcionamento será estendido até
as 17h, no sábado.
Horário estendido
Os consumidores poderão
comprar os presentes do Dia
das Mães em horário estendido em algumas localidades,
hoje e amanhã. No comércio
de rua, o horário de funcionamento das lojas é até as 18h.
Contudo, conforme o presi-

dente da CDL-JP, as lojas podem estender o horário conforme sua decisão. Inclusive,
há possibilidade de abertura
aos domingos.
Nos shoppings Manaíra e
Mangabeira, o funcionamento das lojas vai até mais tarde,
nesta sexta-feira e sábado, das
10h às 23h. No domingo, é das
12h às 22h. Já o Tambiá Shopping funciona das 9h às 20h,
hoje e amanhã, e das 13h às
20h, no domingo. No Liv Mall
e no Mag Shopping, o horário
de hoje e amanhã é das 10h às
21h. Já no domingo, é das 13h
às 21h. No shopping Sul, as lojas estarão abertas das 10h às
21h, hoje e amanhã, e de 12h
às 20h, no domingo.

-2,81%

Fabrício Feitosa

Prefeito empreendedor

A
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A inflação em alta tem impulsionado os preços dos produtos, mas, mesmo com crescimento de 11,30% do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos últimos 12 meses, os consumidores devem garantir presentes
do Dia das Mães, nos momentos
que antecedem a data. Essa é a
expectativa do segmento econômico, que está confiante no aumento de vendas em até 10%, em
relação ao ano passado. A estimativa é de que haja um aumento do número de consumidores
e do ticket médio de compras.
O presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de João Pessoa (CDL-JP), Nivaldo Vilar, explciou a perspectiva de crescimento em 10% e disse esperar
que os consumidores realizem
as compras até no domingo dedicado às mães. “Muitos lojistas já sinalizaram que vão abrir
as lojas na data até o meio-dia
ou 13h para as pessoas que não
conseguirem fazer as compras
antecipadas”, afirma.
Nivaldo Vilar avalia que o
Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio e se
diz confiante em um desempenho melhor do que no ano passado, quando a pandemia da
Covid-19 ainda estava no auge.
“Apesar do custo de vida estar mais alto, estamos positivos sobre a data”, enfatizou o
dirigente.
Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
apontou que 79% dos consumidores devem fazer compras alusivas à data, índice superior ao
ano passado (77%). O ticket médio deve ficar em torno de R$
200, e os produtos mais comprados devem ser roupas, calçados ou acessórios (44%), perfumes (37%), chocolates (23%) e
cosméticos (23%).
Na Paraíba, a pesquisa do
Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da

105.304 pts

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Lojistas estão confiantes na alta de 10% das vendas em relação ao ano passado
thadeu.rodriguez@gmail.com
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Empreendedorismo

dia das mães

Thadeu Rodrigues

1,62
1,01
0,54
0,73
0,95
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conteceu no dia de ontem, no auditório do
Teatro Paulo Pontes, mais uma edição do
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que
tem como objetivo estimular as gestões públicas a
dar suporte e estimular o empreendedorismo nos
municípios.
Em outra ocasião, aqui mesmo nesta
coluna, tive a oportunidade de argumentar
sobre o quanto é importante para os pequenos
empreendedores que os gestores estejam atentos
a essa necessidade e como é possível obter ótimos
resultados quando um prefeito e sua equipe
enxergam como estratégico para a economia local
o apoio ao empreendedorismo.
Como descrito pelo próprio Sebrae, o
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um
programa de reconhecimento aos prefeitos e
administradores regionais que implantaram
projetos com resultados comprovados com foco
no desenvolvimento dos pequenos negócios do
município.
É mais que louvável essa iniciativa do Sebrae,
que através de critérios objetivos julga quais as
políticas públicas podem contribuir para a geração
de novos negócios e apoio aos já existentes, seja
com incentivos fiscais, oferecimento e facilitação
ao crédito, apoio técnico, contábil e administrativo,
entre outras áreas que o poder público pode,
e deve agir no fortalecimento dos pequenos
negócios.
Sabemos que as pequenas empresas, por
óbvio, estão presentes em 100% dos municípios
do Brasil, e que essa presença não é meramente
figurativa. As pequenas empresas continuam
sendo as maiores geradoras de emprego e
renda no país e apenas esse argumento já
seria suficiente para que os gestores públicos
entendessem o quão estratégico é para o
município o fortalecimento desse segmento.
Sempre que tenho a oportunidade de me
dirigir aos prefeitos, digo o quanto é importante
que os gestores tenham essa visão, e que a partir
disso busquem as parcerias em instituições como
o Sebrae e todo o Sistema S, mas também nos
demais órgãos públicos capazes de atuar nesse
segmento.
Um exemplo claro dessas parcerias que dão
certo é a forma como o município de Cabaceiras,
aqui na Paraíba, conduz as suas políticas públicas,
buscando parcerias com o Governo do Estado e
outras entidades. Esse interesse e engajamento
resultou no destaque nacional que Cabaceiras
hoje tem em relação ao arranjo produtivo da
caprinocultura e turismo de eventos.
A Festa do
Bode Rei hoje pode
ser considerada
um evento de
alcance nacional, e
contempla todas as
É mais que
virtudes econômicas
louvável essa
do município, onde
atrai milhares de
iniciativa do
visitantes de todo
Sebrae, que
país que podem
conhecer os
julga quais
potenciais daquela
região, estimulando
as políticas
cada vez mais o
públicas podem
desenvolvimento
local, fazendo da
contribuir para
própria aptidão de
a geração de
seu povo o meio
de vida eficiente
negócios
e sustentável,
tão desejado nas
Fabrício Feitosa
maiorias dos
pequenos municípios
de nosso estado.
Cada cidade e cada região possui seu
potencial e também suas particularidades. Para o
gestor público fica o desafio de reconhecer essas
virtudes e traduzir em políticas públicas o suporte
necessário para que o desenvolvimento aconteça
de forma eficiente. Um prefeito empreendedor
é aquele que consegue equacionar essas
questões de forma a facilitar e incentivar que
novos negócios surjam, fortalecendo a economia
local, e consequentemente gerando riqueza e
produtividade para os que mais contribuem para
a geração de emprego e renda, os pequenos
empreendedores.

“

18

Economia

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba, SEXTA-FEIRA, 6 de maio de 2022

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

prêmio sebrae

JP é eleita ‘Cidade Empreendedora’
Com o programa Eu Posso, a capital paraibana foi a vencedora da região Nordeste e segue para disputa nacional
A Prefeitura de João Pessoa
recebeu, na tarde de ontem o
título de Cidade Empreendedora - Região Nordeste, no
Prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo Sebrae.
A capital foi destaque pela
execução do conjunto de ações
do programa Eu Posso, realizado pela gestão municipal,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedest). O município, agora, segue para a disputa nacional.
“Isso demonstra que a Prefeitura está identificada com o
compromisso de tornar João
Pessoa uma cidade do futuro. Vencer este prêmio é algo
gratificante, que demonstra
que estamos no caminho certo. Nosso intuito é fazer cada
vez mais e melhor”, afirmou
Cícero Lucena.
O prêmio é um reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que
implantaram projetos, com
resultados comprovados, com
foco no desenvolvimento dos
pequenos negócios no município.
A atual gestão municipal
explica que tem incorporado,

Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP

Prêmio é um reconhecimento aos gestores regionais que implantaram projetos, com resultados comprovados, com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios

desde o início, diversos programas que visam fomentar
e fortalecer políticas públicas
de empreendedorismo e inovação em João Pessoa.
Programa vencedor
João Pessoa concorreu ao
prêmio com o programa Eu
Posso - incluindo seus seis ei-

xos estruturantes (Microcrédito, Semear, Crescer, Aprender,
Criar e Trabalhar), o núcleo
de inteligência (Observatório Econômico) e o Núcleo de
Educação Financeira e Empreendedora. Só em 2021, o
conjunto de ações alcançou a
marca de 2.911 empreendedores beneficiados.

As iniciativas contempla ra m pequenos negócios classi f icados como
microempreendedores individuais (MEIs); microempresas (MEs); empreendedores
rurais da agricultura familiar; empreendedores informais; e empreendedores em
processo de formalização.

Protagonismo
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município, Vaulene Rodrigues, destacou que
o Eu Posso visa estimular o
protagonismo dos cidadãos
como empreendedores e atores de transformação de suas
comunidades.

“Nosso público tem a oportunidade de passar por uma
jornada que inclui capacitação, plano de negócios, análise
de crédito e acompanhamento
pós-crédito. É realmente um
programa completo e esse reconhecimento do Sebrae renova o nosso compromisso e
a nossa missão”, disse.

até 2031

Energia solar deve responder por 17% da matriz brasileira
Daniel Mello
Agência Brasil

O ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque,
disse ontem que até 2031, a
energia solar deve ser responsável por 17% da matriz brasileira. De acordo com o ministro, atualmente as fontes
fotovoltaicas correspondem
a 7,7% da eletricidade gerada no país.
“No ano passado, a geração distribuída no Brasil foi
a quarta em crescimento no
mundo, superada apenas por
países como Estados Unidos,
China e Índia. Eu acho que
nós estamos muito bem posicionados”, acrescentou o
ministro ao falar na abertura de um seminário promovido pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel). A
geração distribuída é a forma

de produção de energia feita,
em geral, pelos próprios consumidores, como as residências ou empresas que possuem placas para geração de
energia solar.
Em relação a energia eólica, Bento Albuquerque explicou que a previsão é manter
ao longo da próxima década o percentual de 11% de
presença na matriz energética do pais. “A geração eólica cresceu 330% desde 2014.
E é atualmente responsável
por mais de 11% da nossa
matriz elétrica”.
Leilão
Albuquerque confirmou
que deve acontecer em junho
o leilão de concessão para
construção de linhas e instalações de transmissão de
energia. Serão leiloados 13
lotes que abrangem 13 esta-

balança comercial

Abril registra exportação
recorde de R$ 28,9 bilhões
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério
da Economia, Herlon Brandão, destacou ontem que as
exportações de US$ 28,902 bilhões em abril foram recorde
para o mês na série histórica
da balança comercial.
Embora o valor tenha crescido 35,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, houve queda de 8,0% no volume
de bens exportados, enquanto
os preços aumentaram 19,9%
na mesma comparação.
“Essa redução de volume
exportado em abril foi pontual, não é tendência. Apenas os produtos da indústria
da transformação registraram crescimento no volume

exportado no mês passado”,
avaliou o subsecretário. “Por
conta de questões climáticas
devemos ter uma menor produção de soja neste ano. Ainda assim, tivemos a maior
média diária de exportações
da história, já que abril tem
menos dias úteis”, completou
Brandão.
Importações
Já as importações de US$
20,754 bilhões em abril foram
o segundo maior valor da série para o mês, apenas atrás
dos US$ 21,8 bilhões de abril
de 2013.
Embora o valor tenha
crescido 35,7% em relação a
abril do ano passado, também houve aumento de preço (34,4%) e redução de volume (-6,9%) nas compras do
exterior.

“
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No ano passado,
a geração
distribuída no
país foi a quarta
em crescimento
no mundo.
Acho que estamos
muito bem
Bento Albuquerque

dos, com uma previsão de
R$ 15,3 bilhões em investimentos e a instalação de 4,5
mil quilômetros em linhas
de transmissão.

Atualmente, as fontes fotovoltaicas correspondem a 7,7% da eletricidade gerada em todo o país

mercado de trabalho

Pequenos negócios foram os maiores
geradores de empregos em março
Aécio Amado

Agência Brasil

Levantamento feito pelo
Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a partir de
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), mostra que
as micro e pequenas empresas (MPE) expandiram, no
último mês de março, a sua
participação proporcional
na geração de novos postos
de trabalho no país.
Segundo o Sebrae, o segmento abriu 88,9% de todas as vagas no terceiro mês
deste ano. De acordo os dados, os pequenos negócios
contabilizaram mais de um
milhão de admissões e um

saldo positivo de 121 mil
empregos.
No acumulado do ano,
o Brasil já registra um saldo de 615 mil novos postos
de trabalho, sendo as micro e pequenas empresas
as grandes fornecedoras de
emprego, com 430 mil vagas, correspondendo a 70%
do total. Por sua vez, o levantamento indica que as
médias e grandes empresas registraram um saldo
de 148 mil empregos, 24,1%
do total.
Na comparação entre o
primeiro trimestre de 2021
e o primeiro trimestre deste ano, os cenários são relativamente semelhantes. “Todos os portes de empresa
apresentaram saldos posi-

tivos, sendo que as MPE tiveram resultados quase três
vezes maior do que as médias e grandes”.
Serviços lideram
Segundo o Sebrae, o setor de serviços continua
como o maior gerador empregos. Em março, as MPE
desse segmento contrataram 74.255 pessoas, com
um total, até o momento,
de 273.698 novos postos de
trabalho, em 2022.
Já no comércio, tanto as
MPE quanto as médias e
grandes empresas (MGE)
apresentaram saldos menores de emprego. Contudo, no acumulado do ano, as
médias e grandes foram as
que mais fecharam postos

Saldo

Segmento abriu 88,9%
de todas as vagas de
trabalho no terceiro
mês deste ano,
contabilizando mais
de um milhão
de admissões

de trabalho: 43.361 mil desligamentos nas MGE, contra
17.434 das micro e pequenas
empresas.
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alerta médico sobre obesidade

População ganhou peso na pandemia
Pessoas aumentaram, em média, seis quilos, o que provoca problemas de saúde, a exemplo da hipertensão
Foto: Divulgação

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Os efeitos da pandemia
entre os brasileiros não foram
visíveis apenas no volume
dos pacientes nos hospitais e
clínicas para a saúde mental,
mas também na balança. Endocrinologistas e nutricionistas afirmam que foi comum,
nos últimos dois anos, o ganho de peso nas famílias. As
pessoas aumentaram em média seis quilos, segundo entrevista de especialista ao Correio Braziliense. No Distrito
Federal, 55% dos moradores
estão com sobrepeso ou obesidade. A situação é preocupante, porque o acúmulo de
gordura no organismo pode
agravar ou provocar doenças
como hipertensão, colesterol
alto e diabetes.
Os quilinhos a mais também foram queixas recorrentes dos pacientes na Paraíba. O endocrinologista Mário
Coutinho explicou que o ganho de peso está associado à
pandemia por causa das condições de vida que o novo coronavírus impôs à sociedade.
A população ficou mais tempo sem sair de casa, ansiosa,
estressada, sedentária e passou a ingerir comidas calóricas. Ele contou que no consultório, em João Pessoa, foi
nítido o número de pacientes que se queixaram do aumento de peso. “Teve paciente
que ganhou até 20, 30 quilos
na pandemia. Aí as taxas de
diabetes, hipertensão e colesterol ficam descontroladas.
Uma parcela muito pequena
das pessoas melhorou a qualidade de vida nesse período
de pandemia”, frisou Mário.
Para quem está nessa situação e deseja ficar em dia
com a saúde, vale associar atividade física com uma dieta equilibrada. “E quando for
preciso, procurar um endocrinologista para tomar uma
medicação, porque somente a medicação não faz a pessoa emagrecer, mas ajuda a
manter a dieta de uma forma
mais fácil”, declarou o endocrinologista.
A nutricionista clínica e
esportiva Heloísa Espínola
ressaltou que muito paraibano ficou preocupado com o
ganho de peso. “O meu consultório encheu com pessoas
que ganharam peso na pandemia. Sem poder ir para a
academia de ginástica, pas-

“juntos salvamos vida”

Detran-PB abre, oficialmente,
o Maio Amarelo na Paraíba

Endocrinologista Mário Coutinho acompanhou a situação

sear ou sair para caminhar,
elas ficaram ansiosas, com
baixa autoestima e isso trouxe mais vontade de comer”.
Uma das dicas de Heloísa
para esse público é que, além
de retomar a atividade física, ele diminua do cardápio
as famosas guloseimas. Procurar a ajuda de um nutricionista também é importante
para reorganizar a alimentação. Segundo ela, muita gente
ocupou o tempo livre durante a pandemia testando novas
receitas em casa, fazendo comidas calóricas como bolos e
doces, que contribuíram para
o ganho de peso. “Agora, precisam ingerir alimentos saudáveis como frutas, verduras
e legumes”.
Segundo ela, para as
crianças e jovens que são estudantes, a escola pode ser
uma aliada no equilíbrio do
peso, incentivando a ingestão
de uma alimentação saudável. Os educadores também
podem reforçar os exercícios
físicos durante as aulas de
Educação Física.

Cuidados com a Saúde

n
Procurar a
ajuda de um
nutricionista
também é
importante
para
reorganizar a
alimentação

n
Quem deseja
ficar em
dia com a
saúde deve
associar
atividade
física com
uma dieta
equilibrada

Foto: Enfoque MS

Doença crônica
O Ministério da Saúde alerta que a obesidade é
uma doença crônica, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como
o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo.
Antes mesmo da pandemia,
esse fenômeno já vinha aumentando no país de maneira epidêmica.

Em 2020, mais da metade dos adultos brasileiros
já apresentavam excesso de
peso (60,3%, o que representa 96 milhões de pessoas) segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2020). A
prevalência maior era no público feminino (62,6%) do que
no masculino (57,5%).
Já a condição de obesida-

de atingia 25,9% da população em 2020, alcançando
41,2 milhões de adultos. Entre as crianças acompanhadas na Atenção Primária à
Saúde (APS) do SUS, 15,9%
dos menores de cinco anos
e 31,7% das crianças entre
cinco e nove anos tinham
excesso de peso conforme a
pesquisa.

O secretário da Segurança e da Defesa Social,
Jean Nunes, acompanhado do superintendente do
Departamento Estadual
de Trânsito (Detran-PB),
Isaías Gualberto, abriu, oficialmente, nessa quinta-feira (5), o Movimento Maio
Amarelo 2022, na Paraíba.
A solenidade aconteceu no
auditório da Acadepol, na
presença de autoridades do
Estado, demais diretores e
servidores do órgão.
Dando destaque ao
tema “Juntos salvamos vidas”, o evento foi aberto
com um vídeo institucional da campanha nacional
do Maio Amarelo deste ano,
seguido da composição da
mesa e de vídeo do secretário Frederico Carneiro,
da Secretaria Nacional de
Trânsito (Senatran), ressaltando a importância e a condução do movimento na Paraíba.
A solenidade foi prestigiada pelo vice-prefeito
de João Pessoa, Léo Bezerra; pelo presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), Carlos Pereira;
pelo comandante-geral da
Polícia Militar, Sérgio Fonseca; pelo superintendente
executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Davi
Galdino; por representantes
das Secretarias de Estado
da Educação, da Saúde e da
Administração Penitenciária; pelo delegado-geral da
Polícia Civil, André Rabelo; por deputados estaduais,
além de outros auxiliares
do Governo da Paraíba e da
prefeitura da capital.
Na abertura do evento, o superintendente Isaías
Gualberto saudou os presentes e destacou que o Sistema Nacional de Trânsito
(SNT) é composto por diversos órgãos, cada um com
a sua devida importância
para, juntos, trabalharem
pela conscientização coletiva em torno de um trânsito menos violento e mais
seguro. “Enfrentamos hoje
o similar à guerra da Ucrânia no trânsito brasileiro,
com o absurdo do número
de mortos e sequelados, que
destrói lares e repercute na
cadeia produtiva do país”,
afirmou.
Ele citou dois itens de
segurança no trânsito que
podem salvar vidas, como o
uso correto do capacete pelos motociclistas e o uso do
cinto de segurança no banco traseiro. “Se as ações desse Maio Amarelo conseguirem alertar e fazer com que
as pessoas usem esses itens
já terá valido a pena”, enfatizou.
Representando o governador João Azevêdo,
o secretário Jean Nunes
destacou o trabalho do superintendente Isaías Gualberto à frente do órgão, “trazendo luz aos problemas
que afetam a todos os envolvidos com as questões
do trânsito na Paraíba”. Na
ocasião, enfatizou a necessidade de investimentos na

educação dos alunos e na
capacitação das autoescolas, no sentido de formar
condutores mais capazes e
conscientes.
“Precisamos ocupar esses espaços, para conscientizar a população. Para isso,
as escolas e as autoescolas
têm um papel fundamental,
a fim de evitar as cobranças
e as consequentes punições
futuras. Precisamos inverter essa ordem”, afirmou,
abordando os estudantes
do Colégio da Polícia Militar Rebeca Cristina Simões
e da Escola Cidadã Integral
Técnica Pastor João Pereira Gomes Filho, presentes
ao evento.
O presidente do Cetran,
Carlos Pereira, falou da importância e da satisfação de
comungar desse momento,
mas também da sua preocupação com os números
alarmantes de mortes e sequelados, vítimas de sinistros de trânsito. Também
reiterou a necessidade de
as prefeituras municipalizarem os trânsitos das suas
cidades, a fim de combater
essa epidemia no Estado.
O superintendente executivo da PRF, Davi Galdino, ressaltou o tema da
campanha deste ano, para
dizer que todos juntos têm
a missão de acabar com essa
tragédia social resultante
dos acidentes de trânsito.
“Não tem como se estimar
a quantidade de pessoas sequeladas emocionalmente
por conta da perda dos seus
familiares”.
O vice-prefeito Léo Bezerra, que representou o
prefeito Cícero Lucena na
solenidade, registrou a satisfação da parceria mantida entre a Prefeitura de
João Pessoa e o Governo do
Estado. “É dessa forma que
construímos um trânsito
melhor e uma Paraíba melhor. Para isso, foram adquiridos novos equipamentos
para a Semob, no sentido
de oferecer mais estrutura à
unidade, a fim de conscientizar e salvar muitas vidas”.
O evento também teve
como destaque a palestra
“Panorama e atendimento
às vítimas dos sinistros de
trânsito”, proferida pelo diretor-geral do Hospital de
Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena,
Laécio Bragante. Com muita propriedade, o médico retratou essa difícil realidade,
informando que 78% das vítimas atendidas são motociclistas. Por isso, a necessidade de ações voltadas para
esse público.
A palestra contou com a
interação dos participantes
do evento, com questionamentos e posicionamentos,
principalmente no sentido
de despertar nos estudantes presentes a conscientização para contribuir com
um trânsito mais seguro,
enquanto futuros condutores. “Vocês são multiplicadores, junto aos familiares, colegas e vizinhos,
para evitar essas tragé-

Serviço
Calendário
n 10/05
Terça-feira - 9h – Ação
educativa no município de
Campina Grande, com distribuição de material didático
e abordagens junto aos condutores
n 12/05
Quinta-feira - 15h – Assinatura do Termo de Compromisso do Plano Nacional de
Redução de Mortes e Lesões
no Trânsito (PNATRANS)
- 15h30 – Lançamento de
novo serviço aos usuários
n 17/05
Terça-feira - 9h – Ação
educativa no município de
Sousa, com distribuição de
material didático e abordagens junto aos condutores
n 18/05
Quarta-feira - 9h – Ação
educativa no município de Patos, com distribuição de material didático e abordagens junto aos condutores

n 21/05
Sábado - 9h – V Simulado Nacional SBAIT de Atendimento a Múltiplas Vítimas,
uma ação da Liga de Emergência e Trauma da Paraíba,
em parceria com o Detran-PB
n 25/05
Quarta-feira - 9h – Ação
educativa no município de
Monteiro, com distribuição
de material didático e abordagens junto aos condutores
n 27/05
Sexta-feira - 19h - Ação
educativa com a Operação Lei
Seca, na orla de João Pessoa
n 31/05
Terça-feira - 9h – Arena
Trânsito – Auditório da Uninassau (Av. Epitácio Pessoa,
2013)

dias”, concluiu o superintendente Isaías Gualberto.
Na Paraíba, o Maio
Amarelo contará com ações
de educação, conscientização e policiamento de trânsito durante o mês, programadas pela equipe da
Coordenação de Educação
de Trânsito (CET), sob o comando de Hélder Formiga,
em parceria com os demais
órgãos envolvidos. A campanha local vai abordar a
importância das ações em
conjunto, com o tema “No
trânsito, ninguém anda só!”.
O Movimento Maio
Amarelo surgiu após Assembleia-Geral das Nações
Unidas, realizada em março de 2010. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), é
uma ação presente em todo
o mundo, em que o tema segurança viária é debatido
nos mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações
e sociedade civil.
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Municípios do estado estão aproveitando a oportunidade da Expo Turismo Paraíba para difundir suas iniciativas culturais, gastronômicas, artísticas e turísticas durante os três dias de evento

palestras e negócios

Expo Turismo é aberta na capital
Evento, que termina amanhã, no Espaço Cultural, conta com a participação de mais de 50 municípios paraibanos
Beatriz de Alcântara

alcantarabtriz@gmail.com

A Expo Turismo Paraíba
teve início na tarde de ontem,
no Espaço Cultural José Lins do
Rego, com uma palestra sobre
“A lei geral do turismo, a regionalização e o planejamento do
turismo nos municípios”, com
Ana Carla Moura, coordenadora de Regionalização do Ministério do Turismo (MTur) no Brasil. O evento, organizado pelo
Sebrae Paraíba com o apoio do
Governo do Estado da Paraíba, da Federação do Comércio
de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba (Fecomércio PB)
e Convention & Visitors Bureau
de João Pessoa, se estende até
amanhã com mais palestras,
rodadas de negócios e a exposição dos estandes.
Para a abertura do evento, a
coordenadora de Regionalização do MTur, Ana Carla Moura, abordou a importância dos
municípios e regiões turísticas
compreenderem o trabalho desenvolvido com a implementação da política pública de turismo através da regionalização.
“De onde surgiu, quais as normas que estão atreladas ao programa, as ferramentas como
o mapa do turismo brasileiro,
qual a importância do município fazer parte do mapa”, foram alguns dos tópicos abordados pela especialista, conforme
explicou.
Ana Carla ainda ressaltou
para os representantes municipais como é fundamental que
essas cidades integrem o mapa
do turismo brasileiro, que façam parte de uma região tu-

rística e também fazer parte de
uma governança que está trabalhando pelo turismo. “Venho
com uma fala técnica para que
esses municípios compreendam a importância deles e entenderem, de fato, porque eles
estão nesse processo de desenvolver o turismo olhando não
só para eles, mas para uma região como um todo”, pontuou a
coordenadora.
Em relação ao evento, a representante do Ministério do
Turismo enfatizou que uma
exposição desse tipo “fortalece
esse trabalho das regiões turísticas aqui do estado da Paraíba e também serve de exemplo
para outros estados”, lembrou
Ana Carla. O objetivo da palestra e do evento em si é fazer
com que esses municípios retornem mais capacitados e com
mais vontade ainda de fazer
um trabalho grande e coletivo.
“A responsabilidade é grande,
mas eu tenho um trabalho [e
todo o Ministério do Turismo],
a gente tem uma rede de interlocutores [que viabiliza o trabalho] e seguimos dando nosso melhor para efetivar o que
foi previsto na Lei Geral do Turismo”, finalizou Moura.
Ao todo, dos 100 estandes
presentes na feira, 90 são distribuídos para os mais de 50 municípios que estão aproveitando
a oportunidade para difundir
suas iniciativas culturais, gastronômicas, artísticas e turísticas, de maneira geral, a fim de
atrair visitantes, investidores e
também apresentar a Paraíba
para os paraibanos. A expectativa é de que passem mais de oito
mil pessoas pelo evento e ainda

“

É uma forma
dos paraibanos
conhecerem um
pouco a Paraíba.
Essa coisa de
estimular o
paraibano a viajar
pela Paraíba foi
uma coisa que
aconteceu muito
e foi prática na
pandemia
Ruth Avelino

alcancem outros 30 mil acessos
através da plataforma virtual
que irá transmitir as palestras
e debates, reforçando o modelo
híbrido da Expo Turismo. Além
disso, a exposição estima viabilizar R$ 2,4 mi em negócios ao
longo de seus três dias.
O espaço foi todo planejado
para, além da divulgação, oferecer uma experiência ao visitante que circular pelo evento.
Com lounges desenvolvidos
por arquitetos, a Expo Turismo
se preocupa em colocar a Paraíba em destaque mesmo nos mínimos detalhes. Além da exposição de produtos da terra, os

Palestras e debates movimentam a Expo Turismo Paraíba, tanto presencialmente, como pela internet

estandes foram encorajados a
levar também uma personalidade marcante da cidade, um
personagem, um cidadão, um
artista, alguém que desenvolva alguma habilidade característica da cidade, como atletas,
musicistas, bailarinos, aboiadores, etc.
Além dos municípios, a Empresa Paraibana de Turismo
(PBTur), representante do Governo do Estado na parceria
com o Sebrae para o evento,
também marca presença com
um estande de divulgação e
“ponte” para cooperativas de
bugueiros e guias de turismo;
bem como pousadas e hotéis
que fazem parte da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), integrantes da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes (Abrasel) e também a imprensa do turismo por

meio da Associação Brasileira
dos Jornalistas Especializados
em Turismo (Abrajet).
Para Ruth Avelino, presidente da PBTur, a maior importância do evento está na
valorização da Paraíba e na divulgação do Estado para os próprios paraibanos. “É uma forma
dos paraibanos conhecerem um
pouco a Paraíba. Mais da metade dos municípios paraibanos
estarão presentes. Essa coisa de
estimular o paraibano a viajar
pela Paraíba foi uma coisa que
aconteceu muito e foi prática
na pandemia, quando começou
aos pouquinhos a flexibilizar, e
essa coisa de ficar divulgando
isso, estimula. É o paraibano
viajando pela Paraíba, conhecendo seu estado, gastando seu
dinheiro dentro do próprio estado”, enfatizou a gestora.
A programação de ontem

ainda contou com uma palestra sobre a Trilha dos Potiguaras, com Josias Viana, presidente do Fórum de Turismo
Trilha dos Potiguara; teve também uma conversa com Jaime
Neto, presidente do Fórum de
Turismo do Brejo paraibano,
falando sobre “Destino Brejo
e seus encantos”; o presidente da Associação de Turismo
Rural e Cultural da cidade
de Areia, Leonardo Andrade,
ministrou uma palestra sobre
“Atura como protagonista do
Turismo Rural e Cultural de
Areia”; Ana Clévia Guerreiro,
coordenadora de Turismo do
Sebrae Nacional, falou sobre
“Tendências em Turismo” e,
encerrando o primeiro dia de
Expo, Ivania Miranda, presidente do Fórum de Turismo
Vale da Paraíba, falou sobre a
região e suas potencialidades.

Evento visa contemplar as 12 regiões turísticas da Paraíba
Os municípios presentes na
Expo Turismo Paraíba visam contemplar as 12 regiões turísticas
da Paraíba, que são: Brejo, Cariri,
Curimataú, Seridó, Vale dos Sertões, Vale do Mamanguape, Vale
dos Dinossauros, Vale do Paraíba,
Serra da Borborema, Costa das Falésias, Trilha dos Potiguara e Rota
Sanhauá.
Nas imediações do Litoral Norte, o município de Caaporã fazia
parte da chamada Trilha dos Tabajaras dentro das rotas turísticas
do estado. Ao longo da Expo Turismo, a cidade com população de
mais de 20 mil habitantes, de acordo com o último Censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estará mostrando o trabalho desenvolvido com cerâmica
e divulgando outros atrativos da cidade, como a Festa do Caranguejo. Segundo Natan Pereira, expositor no estande de Caaporã, a ideia
é mostrar a produção em cerâmica, mas também mostrar a riqueza

da cidade voltada para a pesca do
caranguejo.
Para ele, que já chegou no evento fechando vendas, esse tipo de
feira é de suma importância para,
não só Caaporã, mas todos os municípios expositores, “para a Paraíba poder conhecer melhor. Não só
a Paraíba como todos os visitantes”,
afirmou Natan.
Ainda no Litoral paraibano,
mas no extremo oposto, a Baía da
Traição também marca presença
na Expo Turismo PB. O município
compõe a rota da Trilha dos Potiguara e tem grande força no que
se trata da cultura indígena paraibana. A secretária da Mulher do
município, Luiza Dantas, esteve
presente no estande da Baía para
apresentar e apoiar o trabalho exposto. “É uma alegria muito grande, enquanto potiguara, indígena
do município, poder mostrar como
nosso turismo é belíssimo. Temos
nossas praias muito bonitas, nossa cultura rica, nossa culinária e

nossa história, de maneira geral”,
comentou. No estande, peças artesanais da cultura indígena estão
à disposição, com cocares, colares,
brincos e demais acessórios.
Já no Brejo paraibano, Pilõezinhos está representado através de
Luan Azeredo, chefe de gabinete da cidade. Segundo ele, esta é a
primeira vez que o município participa de uma feira como a Expo
Turismo. “A gente está vindo aqui
trazendo produtos da nossa cidade, feitos por artesãos e artistas da
nossa terra. A gente quer cada vez
mais valorizar o trabalho de cada
um deles e trazendo para cá, o visitante poderá provar e levar um
item da nossa cidade feito com
amor e dedicação”, ressaltou Luan.
Diretamente de Queimadas, no
Agreste do Estado, Silvana Monteiro é artesã e conta que veio para o
evento a fim de mostrar o que há
de bom na cidade. “Esse evento é
muito importante para nós, porque
é uma forma de mostrar o nosso

trabalho e estamos felizes de ver,
não só Queimadas, mas todos os
outros municípios paraibanos. A
gente espera que tenha boas vendas, é um desejo também, mas a
gente está feliz com o momento”,
observou. Silvana também apontou alguns dos principais materiais
utilizados no artesanato da cidade
de Queimadas, como as pedras, a
quenga de coco e a bucha vegetal,
por exemplo.
Uma das principais cidades
do Cariri paraibano, Monteiro é,
atualmente, um polo muito forte da moda local e a Renda Renascença é sua protagonista. Com
um cenário rico como esse, o município não poderia ficar de fora
da Expo Turismo. “Para a gente, é
fundamental estarmos aqui, pois
passamos dois anos confinados,
sem conseguir compartilhar nada
do nosso município, e Monteiro é
uma cidade altamente artística e
cultural. Então, hoje, está na Expo
Turismo mostrando as potencia-

lidades da nossa cidade é um presente”, afirmou Dalila Gomes, integrante do Conselho de Turismo
de Monteiro.
A Expo Turismo tem continuidade hoje, com programação a partir das 17h30, e amanhã, a partir das
15h. Além do presencial, é possível
acompanhar a programação através
do site expoturismoparaiba.com.br

No QRCode acima, acesse a
programação de hoje e amanhã
da Expo Turismo Paraíba
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Esportes

voleibol

Os treinos
da seleção
paraibana,
formada
por 12
atletas, sob
o comando
do professor Jorge
Carvalho
(abaixo),
estão acontecendo no
ginásio do
Colégio João
Goulart

Paraíba vai buscar a divisão especial
Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

A partir do próximo dia 9, a Seleção Paraibana de Vôlei Sub-20 será
representada por 12 atletas na disputa do Campeonato Brasileiro de
Seleções, que será disputado em Maceió-AL até o dia 14 deste mês. Após
o rebaixamento, na temporada passada, para a 1a divisão da categoria,
os selecionados paraibanos vão buscar o acesso para a divisão especial.
Para disputar as três vagas com
as seleções dos estados do Ceará,
Rio Grande do Norte, Amazonas,
Mato Grosso, Bahia, Roraima, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Goiás, a
equipe paraibana realiza treinos integrais no Ginásio Esportivo do Colégio João Goulart, no conjunto Castelo Branco, em João Pessoa, sobre a
coordenação de Jorge Carvalho, técnico da Seleção Masculina Paraibana de Vôlei Sub-20.
“Para buscar nosso objetivo é necessário estarmos comprometidos

enquanto equipe. As nossas chances na competição são reais, mas é
preciso nos qualificar com treinos
intensivos, pois vamos enfrentar adversários de qualidade, que têm os
mesmos objetivos que os nossos”,
disse Jorge Carvalho.
Entre os selecionados paraibanos, Jorge Carvalho vai poder contar com as presenças de José Erick,
levantador de 18 anos e Alefe Freitas, ponteiro de 19 anos. Ainda jovens, os atletas já se destacam nas
categorias de base de grandes clubes de vôlei do Sudeste do país. Natural de Campina Grande, José Erick
veio das categorias de base do UberlândiaVôlei/Praia Clube para representar a Paraíba na competição, na
expectativa de recolocar o Estado na
divisão especial da categoria.
“Iniciei minha trajetória na seleção paraibana, como ponteiro,
ainda na categoria sub-17. Agora
jogando como levantador, espero
contribuir junto de meus companheiros, para que possamos fazer

um bom campeonato e recolocar a
equipe da Paraíba na divisão especial”, comentou.
Quem também chega para somar experiência é o ponteiro Alefe
Freitas. O atleta saiu do interior do
estado para brilhar nas categorias de
base do Clube de Excelência de Vôlei UniSantana, São Paulo-SP. Alefe
espera repetir o mesmo sucesso na
disputa do Brasileiro.
“A minha trajetória no vôlei começou ainda na infância, no município de Boa Ventura. Lembro bem
que a rede era simbolizada por uma
fita esticada entre duas varas. Joguei
dois campeonatos em minha cidade, me destaquei ao ponto de vir à
João Pessoa para participar e ser selecionado para a Seleção Paraibana
de Vôlei, em 2018. Neste novo retorno tenho o objetivo de conquistar o
acesso de nossa equipe para a divisão especial da categoria”, pontuou.
Recolocar a Paraíba na divisão
especial da categoria sub-20 do vôlei nacional é o primeiro passo para

tentar repetir, nas quadras, o sucesso da categoria no vôlei de praia. No
entanto, os personagens responsáveis por esse desafio sabem bem que
ainda é necessário o investimento,
para que o vôlei possa, de fato, evoluir e conseguir resultados fora e
dentro das quadras paraibanas.
Jorge Carvalho desenvolve trabalhos nas categorias de vôlei no estado, desde os tempos da adolescência, quando ainda era atleta. Desde a
década de 80 que assumiu o comando das categorias de base da Seleção
Paraibana de Vôlei
“Tenho tido um trabalho de contribuição com o vôlei paraibano há
mais de quatro décadas. Nesse período enfrentei e ainda enfrento situações desafiadoras, no sentido de fortalecer a categoria no estado. Dentro
da medida do possível, a Federação
nos oferece apoio, mas é preciso ter
um trabalho mais intensivo de profissionais, investimento em competições e o surgimento de equipes nas
categorias de base”, finalizou.

Fotos: Evandro Pereira

Estado participa, a partir do próximo dia 9, na cidade de Maceió, do Campeonato Brasileiro de Seleções

O ponteiro Alefe (acima) é
um dos mais experientes do
grupo, ao lado do levantador José Erick (abaixo)

willians araújo

Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

A Seleção Brasileira de judô paralímpico foi convocada nessa terça-feira, 3, para o Grand Prix de Nur-Sultan,
que será disputado nos dias 28 e 29 de
maio, no Cazaquistão. Entre os 13 atletas está o paraibano Willians Araújo,
uma das grandes promessas da equipe.
O judoca, que conquistou o lugar mais
alto do pódio no Grand Prix Paralímpico de Antália, na Turquia, realizado
no final do mês passado, é o primeiro
no ranking mundial na categoria +90kg
J1 (mais de 90 quilos e totalmente cego).
“A expectativa é de pódio novamente. O objetivo é estar pontuando cada
vez mais rumo a Paris 2024 e para isso
cada ponto é extremamente importante”, afirmou Willians Araújo, que faz
parte da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô desde 2011. O Grand Prix
de Nur-Sultan é o segundo evento da
IBSA (sigla em inglês para Federação
Internacional de Esportes para Cegos)
da temporada. Deve acontecer ainda
uma terceira etapa, programada para

São Paulo, no início de julho.
Antes de embarcar para o Cazaquistão, os judocas vão se concentrar
no CT Paralímpico Brasileiro, em São
Paulo, de 9 a 17 de maio. Para o paraibano, uma oportunidade de treinar
com outros atletas de ponta do esporte. “É treinar com os maiores atletas paralímpicos do país. No CT passamos
por avaliações e temos os treinos ajustados. Oportunidade de evoluir com
os melhores”.
Willians Araújo, que mora há cerca
de 25 anos no Rio de Janeiro, defende a
equipe Caixa Escolar do Instituto Benjamin Constant (CEIBC/RJ), referência
na formação e educação de pessoas cegas e de baixa visão. Mesmo morando
e treinando no Rio de Janeiro, o paraibano natural de Riachão do Poço, vem
com frequência à Paraíba onde também costuma treinar. “Em julho estou
indo com certeza, sempre evoluo muito
quando treino aí”. Os treinos, na capital
paraibana, acontecem na Vila Olímpica
Parahyba com João Neto, técnico e coordenador da Seleção Paraibana de Judô
e treinador da Vila Olímpica Parahyba.

n
Judocas
brasileiros se
concentrarão no
CT Paralímpico,
em São Paulo,
entre os dias
9 e 17 de
maio, antes do
embarque para
a competição
no Cazaquistão,
nos dias 28 e 29
de maio

Foto:Reprodução/Instagram

Paraibano convocado para Grand Prix no Cazaquistão

Willians Araújo
(D) - com o técnico João Neto - está
entre os 13 judocas
convocados para
o Grand Prix
de Nur-Sultan
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Eleição na federação

FPF remarca pleito para 6 de junho
Novo edital disciplina todo o processo eleitoral, seguindo à risca a decisão do juiz Onaldo Rocha de Queiroga
Geraldo Varela

gvarellajp@gmail.com

Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

O presidente da Comissão
Eleitoral da Federação Paraibana de Futebol, Vantuil Gonçalves Júnior, publicou edital na
edição de ontem do Jornal A
União, remarcando as eleições
na Federação Paraibana de Futebol para o dia 6 de junho próximo, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo juiz
Onaldo Rocha de Queiroga, da
5a Vara civil da comarca de
João Pessoa. A nova convoca-

ção prevê, de forma presencial,
a primeira chamada para as 10
horas com a presença da maioria absoluta de seus membros
e, não havendo quórum para
a sua instalação, às 11h em segunda chamada. A assembleia
tem como objetivo eleger presidente e vices-presidentes para
o quadriênio 2022/2026, que
se inicia no dia 29 de setembro de 2022 até 29/9/2026. Na
mesma ocasião serão eleitos
os membros do Conselho Fiscal. De acordo com o edital, as
chapas deverão ser registradas até 10 dias antes da data
marcada para a realização da
assembleia geral.

Ontem, pela manhã, na
sede da FPF, o Botafogo renovou um importante convênio,
no valor de R$ 800 mil, com a
prefeitura da capital. O ato solene aconteceu na presença do
presidente do clube, Alexandre Cavalcanti, do prefeito Cícero Lucena e da presidente
Michele Ramalho, da FPF.
Por outro lado, Botafogo e
Campinense voltam a jogar pela
Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado. O Belo vai receber o Altos do Piauí, a partir das
18 horas, no Estádio Almeidão,
em João Pessoa. O time da estrela vermelha é o nono colocado e vem de uma derrota para o

Ferroviário, por 1 a 0. O Botafogo precisa vencer para retornar
à zona de classificação à próxima fase da competição. O clube
do Piauí é o décimo sétimo colocado, com três pontos e conseguiu a sua primeira vitória na
última quarta-feira, diante do
ABC, pelo placar de 2 a 1, de virada. Já a Raposa será a primeira a entrar em campo, logo às
11 h, quando enfrentará o Mirassol, líder da competição, no
Estádio José Maria de Campos
Maia, em Mirassol (SP). O Rubro-negro vem de um empate
em 1 a 1 contra a Aparecidente, em casa, e está na quinta colocação, com sete pontos.
Foto: Wellington Faustino/FPF

Ontem, na sede da FPF, o Botafogo renovou um convênio com a prefeitura de João Pessoa, na presença de várias autoridades

belas do Belo

Botafogo vence no Brasileiro Feminino
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

Depois de ter estreado com
derrota no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, as Belas
do Belo venceram a segunda
partida disputada na manhã
de ontem contra o Juventude
do Rio Grande do Sul. O time
paraibano fez dois gols, contra um do oponente. A próxima partida é contra o Corinthians neste sábado, 7, às
20h30, em Santana de Parnaíba, São Paulo.
“Contra o Corinthians é
muito difícil”, disse Gleide

“

Nós treinamos
oito dias com
esse grupo e o
Juventude se
preparou quatro
meses para a
competição
Gleide Costa

Costa. Mas a técnica paraibana acredita também na força e
na vontade das atletas. A entrevistada destacou que o resultado do último jogo foi obtido com muito esforço e talento
por parte da equipe. “Nós treinamos oito dias com esse grupo e o Juventude se preparou
quatro meses para a competição”, comparou. É a primeira
vez que uma equipe feminina do estado participa de uma
competição nacional de base.
Para Gleide Costa, mais uma
oportunidade de crescimento
para o futebol jogado por mulheres, que ainda sofre com a

falta de apoio. “Nós só precisamos de estrutura e apoio que
o poder público e a iniciativa
privada, que não chegam junto. Se a gente tem a estrutura
adequada, vamos longe”, desabafou. No jogo contra o Juventude, os gols ficaram por conta
da meia Andressa e da volante
Érika, ambos marcados ainda
no primeiro tempo da partida.
Gleide disse ainda que as Belas
não farão treino para a partida
contra o Corinthians. A ideia é
poupar as jogadoras. “As meninas estão mortas, então temos
que ser inteligentes e não nos
desgastarmos mais”.
Foto: Reprodução/Instagram

O Botafogo havia estreado com derrota, mas ontem conseguiu vencer o Juventude por 2 a 1 e amanhã pega o Corinthians

Felipe
Gesteira

reporter@felipegesteira.com

O zagueiro gentil

R

aul não conseguiu dormir na véspera da
final do campeonato contra o Sousa. Seria
um desastre incalculável se seu time, o
Campinense, o maior da Paraíba, campeão do
Nordeste e tudo o mais, tombasse diante da
equipe do Sertão, que vinha sendo a sensação
do estadual. Raposa e Dinossauro estavam
prontos para se enfrentar num dia de domingo,
em Campina Grande. Perder em casa tornaria a
tragédia ainda maior.
Não por perder para o Sousa, que há tempos
é a terceira força do estado. A questão é que
especificamente naquele ano o Dino estava muito
mal das pernas. Cotado no começo como um
azarão. Do outro lado, o Campinense era o mais
badalado, com calendário cheio até o fim do ano
para as competições nacionais. Para dar conta,
jogou o estadual quase todo com o time reserva,
aproveitando os garotos da base, e ainda assim
deu show de consistência. Teve a melhor defesa
do campeonato, parte disso graças ao zagueiro
Raul, que de tão eficiente, foi mantido na equipe
principal para a etapa final.
O grande diferencial de Raul era a técnica
peculiar de evitar ao máximo tocar nos adversários.
O jovem de 17 anos alçado ao time profissional por
vezes era comparado a grandes monstros do futebol,
como o eterno Paolo Maldini, do Milan e da seleção
italiana. Quando o defensor do Campinense
corria para o abate, sua precisão era como a
de uma ave de rapina. A torcida enlouquecia,
diziam que ele era um caçador, a própria raposa
em campo. Raul ia apenas na bola, de carrinho,
roubava e terminava a jogada estando ele e seu
adversário de pé, porém ele retomando o ataque e
o adversário com a maior das caras de tonto.
O problema de Raul era a motivação. Tinha
dó dos oponentes num nível de preocupação que
só um pai tem por um filho. Raul era pacifista ao
extremo e criou na sua técnica de defensor um tipo
de ‘contenção suave’. Era quase um lutador de
aikidô, só que no campo de futebol. De tão preciso,
era pouco cobrado. Porém, por mais que tivesse
livrado seu time por mais de 20 vezes em jogadas
nas quais seu erro resultaria em deixar o atacante
adversário sozinho de cara pro gol, Raul não era
perfeito. E assim, por uma ou outra falha, era
sempre lembrado.
O treinador percebia que a técnica elevada
compensava a particularidade e não comprava
briga. Armava a defesa de um jeito que Raul fosse
bem aproveitado e, caso falhasse, um brucutu mais
lento e violento chegaria depois para resolver no
empurrão. Dessa forma Raul jogava de todo jeito,
desde volante, terceiro zagueiro, até na lateral,
mas nunca como defensor principal, apesar de ser
o melhor do elenco.
E o grande desafio daquela partida era que
Messinho, como era chamado o craque da base do
Sousa, que carregou o time nas costas até a final. O
menino havia recebido esse apelido exatamente pela
semelhança de sua técnica à forma como o famoso
argentino joga, com a bola sempre colada nos pés.
Não seria nada impossível para um bom zagueiro,
visto que a técnica do meia do time sertanejo em
driblar nem se compara à do ídolo do Barcelona e
da seleção argentina, porém tirar a bola de quem
está com ela tão junto ao corpo sem derrubar seria
um desafio e tanto para Raul. Naquele dia, para
completar, caiu um temporal em Campina Grande.
Forte para deixar o gramado alagado, mas não o
suficiente para suspender a partida.
Passado o primeiro tempo, Messinho havia
vencido a disputa contra Raul em todas as
oportunidades. Todas. O feito adversário foi motivo
de forte cobrança no vestiário. Os companheiros
pediram a substituição, mas o treinador segurou a
revelação da defesa do Campinense.
Logo na primeira disputa de bola vencida
por Messinho sobre Raul, no segundo tempo da
partida, seu companheiro de zaga não aguentou e
foi tirar satisfação:
— Derruba esse moleque, tu é a mãe dele, é? —
questionou o mais velho.
— E o menino vai cair numa lama dessa? Vai
sujar a camisa toda — respondeu Raul, com olhar
de pena para o menino franzino.
A resposta inesperada elevou a indignação
do colega a ponto de que ele desferisse um soco
em Raul. O juiz viu como briga e expulsou logo os
dois, sem conversa. Com a vantagem, deu Sousa
campeão. E Raul, de cara inchada, foi pedir ao
final da partida a camisa de Messinho, ainda
limpa, apesar de tanta chuva.
Colunista colaborador
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mohamed salah

“Temos contas a acertar com o Real”
Egípcio não teme o time espanhol e mostra muita confiança para a decisão do título no próximo dia 28, em Paris
Foto: Reprodução/Instagram

Agência Estado
No futebol não é uma estratégia muito boa ficar provocando adversários antes de
uma decisão. Ainda mais se o
rival for o maior vencedor da
competição, com 13 conquistas. Mas isso parece não preocupar o egípcio Mohamed
Salah, do Liverpool, que vai
encarar o Real Madrid, dia
28, no Stade de France, na final da Liga dos Campeões, e
só pensa em revanche.
Depois de declarar torcida para o time merengue
na partida de volta diante do
Manchester City e ver uma
heroica classificação dos espanhóis, o atacante não se
importou com a demonstração de força e foi logo provocando: "Temos contas a acertar", escreveu em suas redes
sociais, com fotos da festa de
virada do Liverpool diante do
Villarreal que colocou o time
na final.
Essa vontade excessiva de
Salah tem uma grande explicação. Na decisão da edição
de 2017/18, na qual o Real Madrid sagrou-se campeão após
fazer 3 a 1 no clube inglês - se
tornaria o campeão uma temporada mais tarde - Salah deixou o campo com somente 25
minutos, machucado, após levar uma chave de braço de
Sérgio Ramos.
Desde então ele conta os
dias para um possível reencontro em jogo que vale taça.
Não por acaso, já havia manifestado torcida para o Real
Madrid na véspera do jogo
diante do Manchester City.
"Eu quero o Real Madrid na
final, eles nos bateram uma

Paraibana convocada para
o Mundial de Budapeste
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nessa quarta-feira, 4, a
lista dos convocados dos saltos ornamentais para
o Mundial de Budapeste, na Hungria, no mês que
vem. A paraibana Luana Lira está entre os convocados. A relação conta com quatro atletas que
representaram o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio,
no ano passado. Ao todo, a CBDA chamou sete
saltadores. Kawan Pereira é uma das principais
apostas, após ser finalista olímpico em Tóquio
e campeão mundial júnior em 2021. A entidade
convocou também Isaac Souza, Luana Lira e
Ingrid Oliveira, que também estiveram na última
Olimpíada. A equipe nacional terá ainda atletas
da nova geração, como Anna Lucia Santos, Rafael Fogaça e Rafael Borges. “O surgimento desta
garotada é fruto de um trabalho que começou lá
em 2014 com a criação do Centro de Excelência
em Brasília”, afirmou Ricardo Moreira, da CBDA.

Jorge Jesus diz esperar pelo
Flamengo até o dia 20

Salah conta os dias para enfrentar o Real Madrid e se vingar da derrota na temporada 2017/2018

vez", havia dito o egípcio. Ele
acha que pode fazer a diferença em campo, o que deixa os torcedores ingleses empolgados.
A postagem do "acerto de
contas" dividiu torcedores,
contudo. E muitos espanhóis

invadiram o Twitter de Salah para "lembrá-lo" que ele
já havia disputado um mata
-mata com os merengues na
edição passada da Liga dos
Campeões, com 0 a 0 em Anfield e 3 a 1 contra no Santiago Bernabéu.

"Notando como pontuação a acertar, você jogou na
temporada passada com o
Real Madrid e eles o venceram. O Real irá vencê-lo novamente. Vai ser Real Madrid
2 x 1 Liverpool", provocou um
torcedor.

carlo ancelotti

Técnico sonha com marca histórica
Pedro Ramos
Agência Estado

Carlo Ancelotti cresceu em
uma família pobre que trabalhava para o dono de uma fazenda de apenas dez vacas,
na pequena Reggiolo, no norte da Itália, e pegou desde cedo
conselhos importantes que o
transformariam em uma pessoa admirada. Do pai, herdou
a calma e aprendeu a responsabilidade da liderança. Da
mãe, soube a importância de
criar um ambiente agradável
com quem estivesse. Seus dois
primeiros "técnicos" ajudaram
a transformá-lo em um dos
mais vitoriosos profissionais
da história do futebol. Nesta
semana, ele se tornou o único treinador a vencer as cinco
principais ligas europeias (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França) e garantiu
pela quinta vez uma vaga na
final da Liga dos Campeões um recorde -, o que pode deixá-lo como o maior ganhador
do torneio, com quatro taças,
caso vença o Liverpool no dia
28 em Paris.
Ancelotti conseguiu ter
sucesso nos mais diferentes
cenários. É considerado um
exemplo de profissionalismo
e liderança tranquila, características sempre elogiadas por
ex-jogadores que trabalham
com ele. Sua autoridade não é
representada com autoritarismo ou rigidez. Por sua calma,
é sinônimo de comando apazi-

Curtas

guador em cenários turbulentos, como foi em muitos clubes.
Apesar de ser um grande vencedor, também é alguém que
ouve e gosta de participar de
brincadeiras com os jogadores.
"Uma abordagem 'tranquila' da liderança pode soar
branda ou talvez até fraca para
alguns, mas não é isso o que
eu quero dizer, e com certeza
não é o que significa para qualquer um que tenha jogado a
meu lado ou atuado sob meu
comando. O tipo de tranquilidade a que me refiro é uma
força. Existe poder e autoridade em ser calmo e ponderado,
em construir confiança e tomar decisões friamente, em
usar a influência e a persuasão e em ser profissional em
sua abordagem", conta o técnico italiano no livro Carlo Ancelotti: Liderança Tranquila.
Não importa o estilo de
jogo do futebol do país, se o
time conta com muitas estrelas e se controlar o vestiário é
uma missão difícil. Ancelotti sabe navegar e se adaptar a
diferentes cenários, sistemas
e modelos de jogo. Também
já comandou muitos grandes
jogadores, alguns de egos por
vezes difíceis de lidar, como
Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Mas tanto o sueco
quanto o português passaram
a admirá-lo em pouco tempo.
"Como gente, ele é muito
fino, muito boa gente. É um
cara do bem, faz o simples,
não inventa, tem trato direto

com os jogadores, não é paizão. Fora a humildade absurda dele mesmo tendo vencido
tanto", conta ao Estadão o excompanheiro de Roma e amigo Falcão, que também relembra o respeito que o italiano
tem dos rivais.
"Encontrei o Carlo no Real
Madrid em 2014, quando ganharam do Bayern na semifinal da Liga dos Campeões
por 4 a 0. Eu estava na época lá, liguei pra ele e brinquei
‘Que barbadinha ontem’ (risos). Conversamos e ele me
chamou para jantar no dia seguinte Ele avisou que tinha
esquecido da outra semifinal
e fomos comer em um lugar
que tinha dois telões para assistir ao jogo. Eram umas 50
pessoas presentes e 99% era a
torcida do Atlético de Madrid
(semifinalista). Os torcedores

não disseram nada para o Carlo. Era um clima de total respeito com ele".
Declarações polêmicas e
provocativas estão fora do seu
repertório nas entrevistas. A
serenidade impera. Mas as
qualidades de Ancelotti como
técnico não se resumem a ser
um treinador tranquilo e de
bom trato. Também é reconhecido por montar equipes
organizadas, equilibradas e
ter grande poder de adaptação. Se é visto como um treinador de ideias mais simples
e pragmáticas, também conseguiu inovar.
Sua formação do 4-3-2-1 no
Milan, batizada de "Árvore de
Natal" pelo formato da organização tática do meio-campo
para o ataque, explorou o talento de jogadores que o levaram a grandes troféus.
Foto: Reprodução/Instagram

Carlo Ancelotti abraça Vinicius Junior após vitória sobre o City

Desde que Jorge Jesus deixou o Flamengo, em
2020, o torcedor rubro-negro sonha com o retorno
do treinador português. O 'Mister', como foi apelidado pela torcida e atletas, pela primeira vez
admitiu que tem interesse em regressar ao time
da Gávea, treinado atualmente pelo compatriota Paulo Sousa. Jesus ainda deu um prazo para
caso a diretoria rubro-negra tenha interesse no
negócio. "Quero voltar, sim. Mas não depende só
de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20.
Depois disso, tenho de decidir a minha vida profissional", revelou o treinador ao colunista Renato
Maurício Prado, do Uol. Jorge Jesus também disse
que a pandemia da covid-19 foi crucial para ele
não seguir no Flamengo mesmo após a renovação de contrato. Ele ficou "completamente só"
durante o isolamento no Brasil e, quando surgiu o
convite de comandar o Benfica, aceitou a proposta para poder ficar mais próximo da família.

Pelé parabeniza Rodrygo
por levar o Real à final
Rodrygo não conteve a emoção após marcar
dois gols, contribuir imensamente para improvável
virada do Real Madrid diante do Manchester City,
por 3 a 1, quarta-feira, e ser o destaque na classificação à decisão da Liga dos Campeões. O jovem
nascido nas categorias de base do Santos viu sua
imagem estampada em vários jornais do planeta e
ganhou uma saudação especial nesta quinta-feira:
os parabéns de Pelé. O grande ídolo da história
do Santos e do futebol postou uma foto ao lado do
jovem atacante do time merengue, ambos com camisa antiga da seleção brasileira, para exaltar o
grande feito de Rodrygo no Santiago Bernabéu. O
Real perdia até os 44 do segundo tempo, quando
o atacante empatou e, logo depois, virou o placar
para levar a decisão à prorrogação. Benzema fechou o placar, de pênalti. "Eu sempre soube que o
dia de te dar parabéns chegaria, meu amigo. Não
existe outro caminho para quem trabalha duro”.

Mercedes espera reação
em treino do GP de Miami
Toto Wolff ficou indignado com a péssima
atuação da Mercedes no GP da Emília Romagna,
em Ímola. Sobretudo com Lewis Hamilton na 13ª
colocação com um carro lento e sem condições
de brigar por posições. Duas semanas após a
desastrosa corrida, o chefão da escuderia promete evoluções já a partir dos treinos de hoje, em
Miami. "Desde que voltamos da Itália, aprendemos o máximo possível e, paralelamente, nosso
aprendizado continuou no túnel de vento e nas
simulações", disse Wolff, esperançoso. "Encontramos várias direções para melhorar o carro e
realizaremos experimentos em Miami para correlacionar essas simulações. Esperamos confirmar
o caminho de desenvolvimento para as próximas
corridas." Hamilton não escondeu seu descontentamento por andar atrás em Ímola e, com somente
quatro provas disputadas no ano, já se colocou
fora da briga pelo título.
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PARA O DIA DAS MÃES

Emlur prepara cemitérios públicos
Da Redação
A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana
(Emlur), da Prefeitura de João
Pessoa (PMJP), concentra os
serviços de zeladoria nos cemitérios públicos da capital.
Os serviços de capinação, roçagem e pintura de meio-fio
são realizados frequentemente pelos agentes de limpeza,
mas, esta semana, os serviços
foram intensificados visando
o Dia das Mães, que acontece
no domingo (8).
A ação contempla os Cemitérios São José (Cruz das
Armas), Santa Catarina
(Bairro dos Estados), Senhor
da Boa Sentença (Varadouro),

da Penha (no bairro de mesmo nome), do Cristo (Cristo Redentor) e São Sebastião
(Muçumago).
Mesmo com atenção especial nos cemitérios, a administração municipal garante
que tem mantido outros serviços de zeladoria na cidade.
Na quarta-feira (4), por exemplo, a coleta de entulhos e a de
resíduos de poda de árvores
foi feita nos Bairros de Paratibe, Muçumago, Valentina Figueiredo, Irmã Dulce, Novo
Geisel, Colinas do Sul, Gervásio Maia, Engenho Velho, Planalto da Boa Esperança, Novo
Milênio e Parque do Sol.
A população, segundo a
Emlur, pode solicitar a reali-

Foto: Wikipédia

Aforismo

(Osho)

“A morte é o começo e a
morte é mais uma vez o fim,
e a vida é apenas a ilusão
intermediária. Você se sente
vivo entre duas mortes; a
passagem
que une uma morte
(Valéria
de Almeida)
a outra você chama vida.”

Mortes na História
1954 — B. C. Forbes, jornalista financeiro
1992 — Marlene Dietrich, atriz alemã
2007 — Enéas Carneiro,
médico e político brasileiro
2021 — Kentaro Miura, mangaká japonês

Foto: Carlos Nunes/Secom-PMJP

Serviços de capinação, roçagem e pintura foram intensificados visando a data especial, que acontece no domingo

Eduardo Dantas Wanderley
3/5/2022 – Aos 53 anos, em Patos
(PB), de infarto. Empresário era
irmão do secretário estadual
e Controle Interno, do governo
da Paraíba. Era proprietário da
Ecopousada Pico do Jabre.

Foto: WhatsApp

Agentes da Emlur têm concentrado os trabalhos nos seis cemitérios de JP

zação dos serviços de coleta e
de capinação e roçagem por
meio dos telefones 0800-0832425, 3214-7628, 3218-7644 e

3214-7660. O contato também
pode ser feito pelo programa
Prefeitura Conectada, no site
da PMJP.

Maria Eunice Gomes da Silva
(?)/5/2022 – Aos 52 anos, em Catolé
do Rocha (PB). Ela foi encontrada
morta dentro de casa com sinais
de violência, na tarde do domingo
(1º). Seu namorado é suspeito de
feminicídio. Ele teria agredido a
mulher na noite da sexta-feira (29).

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Valery Hache

Mino Raiola
30/4/2022 – Aos 54 anos, de causa
não revelada. Um dos empresários
mais influentes do futebol mundial.
O agente italiano era um dos
homens mais badalados dos
bastidores do futebol. Agenciava as
carreiras de Ibrahimovic, Pogba, Haaland e outros
craques. Com estilo polêmico e irônico, ele não
se poupava de dar declarações fortes sobre seus
jogadores e sempre movimentava o mercado com
negociações bombásticas.

Naomi Judd
30/4/2022 – Aos 76 anos, em
decorrência de uma doença
mental. Estrela da música country
da dupla The Judds, vencedora do
Grammy. Nascida em Kentucky,
nos Estados Unidos, ela começou
como enfermeira antes de ela e Wynonna (sua
filha na dupla) começarem a se apresentar juntas
no início dos anos de 1980. A dupla passou a ter
14 músicas número um, incluindo sucessos da
música country popular, como ‘Mama He’s Crazy’
e ‘Why Not Me’.

Foto: Reprodução

Joanna Barnes
29/4/2022 – Aos 87 anos, de causa
específica não divulgada. Atriz e
escritora conhecida por seus papéis
na versão original e no remake
de ‘Operação Cupido’. Também
era conhecida por seu papel como
Gloria em ‘A Mulher do Século’ (1958), pelo qual
recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Logo
depois, foi a Jane do Tarzan de Denny Miller em
‘Tarzan, o Filho das Selvas’ (1959); e apareceu
em títulos como ‘Spartacus’ (1960) e ‘Gigantes em
Luta’ (1967), ao lado de astros como Kirk Douglas
e John Wayne. Na tevê, participou de séries como
‘Maverick’, ‘A Família Buscapé’, ‘Hawaii Five-O’, ‘Ilha
da Fantasia’, ‘As Panteras’ e ‘Assassinato por Escrito’.

Foto: Reprodução

Marthe Gautier
30/4/2022 – Aos 96 anos. Médica
francesa, codescobridora da
trissomia do cromossomo 21,
que causa a síndrome de Down.
Seu nome foi por muito tempo
esquecido, ao contrário de seus
colegas homens, os professores Lejeune e
Turpin no caso da descoberta do cromossomo
responsável pela trissomia 21. Foi a partir da
década de 2010 que seu papel foi plenamente
reconhecido. Nascida em 1925, ela se juntou
na década de 1950 à equipe de Raymond
Turpin, pesquisador que estudava a síndrome
de Down, caracterizada por retardo mental e
anormalidades morfológicas.

Foto: Unicornio-Hater

Neal Adams
28/4/2022 – Aos 80 anos, em Nova
Iorque, Estados Unidos, por sepse.
Pioneiro na criação de quadrinhos
que ajudou a trazer algumas
mudanças revolucionárias para
a indústria. Depois de terminar o
ensino médio em 1959, ele começou a trabalhar
para a Archie Comics. Também trabalhou para
a Marvel durante o final dos anos de 1960 e 1970
em títulos como X-Men e Os Vingadores. Em 1984,
fundou sua própria editora, Continuity Comics
(também conhecida como Continuity Publishing).

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Réquiem para Débora

Foto: G7

Obituário

CarlosA zevêdo

Foto: Wikipédia

Carlos Eduardo Moreira Ferreira
1º/5/2022 – Aos 83 anos, em São
Paulo (SP), de causa não divulgada.
Ex-presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Dirigiu
também a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp)
em 1992 e foi o responsável pelo lançamento
do Telecurso 2000, um programa de educação
a distância em parceria com o Sesi, Senai e
Fundação Roberto Marinho. Era advogado e foi
eleito deputado federal pelo antigo PFL.

O

canoeiro nem sabe que não vim pescar. Por isso,
continua falando das águas piscosas do Sanhauá.
Meu intuito é outro: passear e refletir. Seguir
o curso das águas. De águas vivas sempre gostei.
Aprendi com o filósofo Heráclito a dialética das águas
vivas: “Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio”.
Ah, Heráclito, nunca o esqueci...! Ele foi o meu cavalo de
batalha nas minhas aulas de Filosofia – o que me valeu
um belo apelido: professor Heráclito.
Residi no Varadouro, vendo este rio retorcido (em
forma de S), rio lento, correndo sem pressa nenhuma. E,
talvez, quem sabe, por conta do Sanhauá, me apaixonei
(fui seduzido) pelo pensamento de Heráclito. A dialética
das águas vivas é forte demais.
Este passeio tem sentido. Não é caduquice minha. Quis
reencontrar comigo mesmo, e o melhor lugar é navegando
pelo Sanhauá – sobre estas águas que, com certeza, o
melhor lugar é navegando pelo Sanhauá – sobre estas
águas que, com certeza, são sempre outras águas.
Como é que eu poderia explicar tudo isso ao canoeiro.
Este passeio pelo rio da minha infância, a dialética,
Heráclito, minhas reflexões sobre a existência, minhas
saudades, meus medos.
O canoeiro, vez por outra, pergunta-me sobre os
seres que habitam as margens do Sanhauá. Como se
eu soubesse todos os mistérios da natureza. Interrompe
o curso do meu pensamento, tira o meu encanto de estar
aqui. Resmungo-lhe reticências, sopro silêncios. Será que
ele não entende estes sinais?
Minha irmã mais velha morreu afogada no Sanhauá.
Ela era belíssima, tinha cabelos pretos, sedosos,
compridos. Seus olhos verdes me fascinavam. Era faceira,
muito faceira a minha irmã.
Meses depois da morte de Débora, faleceu meu pai,
morreu de tristeza.
Que este rio tem a ver comigo?
Tudo e nada.
Nada e tudo.
Heráclito, águas vivas, Débora. Recordações próximas
e distantes.
Saudades de Débora.
Muitas.
O solar dos Mello e Silva se decompunha, enquanto
minha mãe bordava, bordava. Minha irmã morta e
minha mãe bordando, bordando. E ouvindo, ouvindo ‘A
menina e a morte’, de Schubert. Minha mãe enlouquecida:
bordando, bordando, bordando.
Um dia os escorpiões invadiram o porão da nossa
casa, onde fiz sexo aos treze anos. Que é de Maria Rosa?
Rosinha dos seios empinados. E aquele seu olhar de
mormaço?... Foi uma paixão ensolarada que me abrasou
o verão inteiro.
O canoeiro se distancia da margem direita, rema,
rema, como quem tem pressa para chegar a algum lugar.
Aonde?
Pássaros pretos sobrevoavam o rio – voam em bandos.
O canoeiro se benze. E esconjura:
– Cruz-Credo!
Olho para ele com ternura. É um homem moreno,
robusto, sadio. Um ser solar. Filho dos trópicos.
No dia da morte de Débora houve um fato inusitado:
borboletas brancas, nuvens de borboletas andejaram pelo
Porto do Capim. Era um dia tido como aziago: sexta-feira,
treze de agosto.
Todos nós em nossa casa éramos supersticiosos,
exceto meu pai. Minha mãe misturava religiões, crençasherança da cultura sefardita. Meu pai era materialista, um
anarco – sindicalista convicto. Ria de minha mãe, do seu
judaísmo cheio de superstições.
Como terá sido os últimos momentos de Débora?
Aquela agonia dos que se afogam, vendo cenas de sua
vida sendo repassadas diante de seus olhos, como se
fosse um filme descontínuo. Sem começo, meio e fim.
O Sanhauá engoliu Débora. Débora foi devorada pelo
Sanhauá. E os caranguejos roeram seus olhos.
– O senhor ainda não pescou nada?
– Hoje é meu dia de azar.
Depois que lhe disse isso, lembrei-me de Santiago, o
pescador azarento de ‘O Velho e o Mar’.
Estou com sessenta e cinco anos – sexagenário,
mas um sexagenário vital. Navegando pelo Sanhauá.
Navegando por navegar, pois de pescaria não entendo.
Não gosto de nada parado, de nada constante – “A
única coisa constante é a própria mudança”. Não é
professor Heráclito?
– Sou um velhinho dialético.
– O quê? – pergunta o canoeiro.
– Nada. Falei comigo mesmo.
Anoitece sobre o Sanhauá. Sombras imensas saem
dos manguezais. Sombras verdes, sombras roxas,
sombras marrons, sombras sombrias. Sombras, sombras.
E eu sinto medo dos duendes da minha infância.
Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e
membro do Instituto Histórico e Geográfico da
Paraíba – IHGP; também integra o Grupo de
Pesquisa em História do Brasil Holandês

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0021/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do TOMADA D EPREÇOS
Nº 0021/2022, do dia 10.05.2022 às 08:00 horas. Será publicado uma nova data para a realização
do certame em virtude de correções no edital. Demais informações encontram-se a disposição
dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone (0**83) 3499-1180.
Aguiar-PB, 04 de Maio de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento da Tomada de Preços n° 00014/2022, para locação e prestação de serviços de veículos, e
ADJUDICO o seu objeto às empresas e pessoas físicas, conforme quadro abaixo:
ITENS

ESPECIFICAÇÕES
DOS TRANPORTES

1

P R E S TA Ç Ã O D E
SERVIÇOS PARA O
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO
AVE MARIA ATÉ PB
364, TURNO - TARDE.
VEÍCULO EMPLACADO, REVISADO, EM
B O M E S TA D O D E
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
EM GERAL POR CONTA DO CONTRATADO
(A).

2

P R E S TA Ç Ã O D E
SERVIÇOS PARA O
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO
BADÚ, SÍTIO SERRA
DE SÃO PEDRO ATÉ
PB 364, TURNO - TARDE. VEÍCULO EMPLACADO, REVISADO,
EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
EM GERAL POR CONTA DO CONTRATADO
(A).

3

P R E S TA Ç Ã O D E
SERVIÇOS PARA O
TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR P/
CIDADE DE PATOS
- DISTÂNCIA 120 KM
- 01 VIAGEM/DIA. VEÍCULO EMPLACADO,
REVISADO, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL
E MANUTENÇÃO EM
GERAL POR CONTA
DO CONTRATADO (A).

4

LOCAÇÃO DE UM
VEICÚLO COM 7 LUGARES, A PARTIR DO
ANO/MODELO 2020,
COMPLETO, MOTOR
A PA RT I R D E 1 . 6 ,
QUILOMETRAGEM
LIVRE, PARA FICAR
A DISPOSIÇÃO DA
S E C R E TA R I A D E
SAÚDE, POR TEMPO
INTEGRAL. VEÍCULO
EMPLACADO, REVISADO, COM SEGURO
ATUALIZADO, TROCA
DE PNEUS, OLEO,
FILTRO E MANUTENÇÃO EM GERAL POR
CONTA DO CONTRATADO (A).

LICITANTES VENCEDORES
CPF/CNPJ

JOSÉ GOMES NETO
068.612.964-49

FRANCISCA REGINA DE
LACERDA
027.782.724-88

IRAN ALVES DE SOUZA
29.556.538/0001-69

FENIX RENTAL CAR –
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
29.773.992/0001-71

5

6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEICULO COM 5 LUGARES,
SEDAN, A PARTIR DO
ANO DE 2000, MOTOR
A PARTIR DE 1.0, COM
AR CONDICIONADO,
PARA O TRANSPORTE
DA EQUIPE DO PSF
DA ZONA RURAL. POR
VIAGEM. (ATÉ 25 VIAGENS) POR MÊS.VEÍCULO EMPLACADO,
REVISADO, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL
E MANUTENÇÃO EM
GERAL POR CONTA
DO CONTRATADO (A).

JOSÉ AMANCIO NETO
36.770.627/0001-79

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEICULO COM 5 LUGARES,
A PARTIR DO ANO
2007, MOTOR A PARTIR DE 1.0, COMPLETO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS
CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES NAS
CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, POR
VIAGEM. 10 Viagens
para cada destino. VEÍCULO EMPLACADO,
REVISADO, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL
E MANUTENÇÃO EM
GERAL POR CONTA
DO CONTRATADO (A).

DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA
798.478.464-72

8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, COM POTENCIA
A PARTIR DE 127 CV,
A PARTIR DE 16 LUGARES, BASICO DIESEL,
A PARTIR DO ANO
2007, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS
CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES NAS
CIDADES DE PIANCÓ,
POR PASSAGEM. (70
PASSAGENS) POR
MÊS. VEÍCULO EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO,
MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO EM GERAL
POR CONTA DO CONTRATADO (A).

VALOR MENSAL/GLOBAL
DA PROPOSTA

2.050,00
22.550,00

10

LOCAÇÃO DE UM
VEÍCULO COM 5
LUGARES, A PARTIR
DO ANO 2020, MODELO 2021, MOTOR
A PA RT I R D E 1 . 6 ,
C O M P L E TO , PA R A
FICAR A DISPOSIÇÃO
DA SECRETARIA DE
SAÚDE, POR TEMPO
INTEGRAL. VEÍCULO
EMPLACADO, REVISADO, COM SEGURO
ATUALIZADO, TROCA
DE PNEUS, OLEO,
FILTRO E MANUTENÇÃO EM GERAL POR
CONTA DO CONTRATADO (A).

7

9

LOCADORA DE VEÍCULOS
SANTA TEREZINHA EIRELI
EPP
17.161.157/0001-00

3.780,00
41.580,00

4.440,00
48.840,00

4.950,00
54.450,00

2.450,00
26.950,00

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de maio de 2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, COM POTENCIA
A PARTIR DE 127 CV,
A PARTIR DE 15 LUGARES, BASICO DIESEL,
A PARTIR DO ANO
2008, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS
CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,
EXAMES NA CIDADE
D E I TA P O R A N G A ,
POR PASSAGEM. (100
PASSAGENS) POR
MÊS. VEÍCULO EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO,
MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO EM GERAL
POR CONTA DO CONTRATADO (A).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEICULO COM 5 LUGARES,
A PARTIR DO ANO DE
2016, MODELO 2017,
MOTOR A PARTIR DE
1.0, COM AR CONDICIONADO, PARA
O TRANSPORTE DE
PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO
PARA REALIZAÇÃO
D E T R ATA M E N T O
MÉDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS,
EXAMES FORA DO
DOMICÍLIO, POR VIAGEM AO MÊS. VEÍCULO EMPLACADO,
REVISADO, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL
E MANUTENÇÃO EM
GERAL POR CONTA
DO CONTRATADO (A).

CONSTRUTORA APODI
EIRELI
17.620.703/0001-15

JOÃO BATISTA BRAZ
GONÇALVES
478.735.404-30

CONSTRUTORA APODI
EIRELI
17.620.703/0001-15

05 x 280,00
05 X 280,00
5.600,00
61.600,00

2.100,00
23.100,00

1.770,00
19.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de Material
de Construção; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto
a: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - R$ 30.289,48; DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 147.154,20; ELIANE
RODRIGUES DE ANDRADE - R$ 33.240,20; JANDERSON TAVEIRA ARAUJO - R$ 4.263,00.
Assunção - PB, 22 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS - Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATO DE REVOGAÇÃO
DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00007/2022. OBJETO: Aquisição de peças e acessorios para
os veículos da frota municipal e locados município de Assunção – PB, julgamento maior desconto
sobre a tebela audatex ou similar. ATO ADMINISTRATIVO: Revogação da licitação. INTIMAÇÃO:
Notifica-se que do ato de revogação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias
úteis, considerado da data desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, Rua Tereza Balduino
da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (83) 34661143.
Assunção - PB, 18 de Abril de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Pregoeiro Oficial

P R E S TA Ç Ã O D E
SERVIÇOS DE UM
VEICULO CAMIONETE CARR. ABERTA,
A PARTIR DO ANO/,
MODELO DE 1990,
PARA TRANSPORTE
DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS
PELO PSF DR. ANDRÉ
SOARES DA SILVA FILHO (SÍTIO RIACHO
VERDE), QUANDO
ENCAMINHADAS
PARA O HOSPITAL
DO MUNICÍPIO, VEÍCULO EMPLACADO,
REVISADO, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL
E MANUTENÇÃO EM
GERAL POR CONTA
DO CONTRATADO (A).

JOÃO GOMES FREIRES
FILHO
104.703.564-21

12

LOCAÇÃO DE DE UM
VEICULO CAMINHÃO
BASCULHANTE COM
COM CARROCERIA
ABERTA, CAPACIDADE A PARTIR DE 0,5
m³, A PARTIR DO ANO/
MODELO 1978, PARA
FICAR A DISPOSIÇÃO
DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA.
VEÍCULO EMPLACADO, REVISADO, EM
B O M E S TA D O D E
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
EM GERAL POR CONTA DO CONTRATADO
(A).

COMAK LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E CAMINHÕES
LTDA - ME
20.338.438/0001-91

6.400,00
70.400,00
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LOCAÇÃO DE UM
VEÍCULO COM 5 LUGARES, A PARTIR DO
ANO 2022, MODELO
2022, MOTOR A PARTIR DE 1.0 TURBO,
C O M P L E TO , PA R A
FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA
CHEFE DE GABINETE, POR TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO
EMPLACADO, REVISADO, COM SEGURO
ATUALIZADO, TROCA
DE PNEUS, OLEO,
FILTRO E MANUTENÇÃO EM GERAL POR
CONTA DO CONTRATADO (A).

LOCADORA DE VEÍCULOS
SANTA TEREZINHA EIRELI
EPP
17.161.157/0001-00

2.450,00
26.950,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de limpeza. Abertura da
sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do
dia 20 de maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail:
licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo
ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Araruna - PB, 04 de maio de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público QUE DARÁ CONTINUIDADE ao certame às 11:00 horas do dia 09 de maio de
2022, da Tomada de Preços nº. 003/2022, cujo objetivo é a Contratação de empresa especializada
do ramo de engenharia para o capeamento asfáltico em diversas vias urbanas deste Município.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020.
Areial - PB, 03 de maio de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES
Presidente da Comissão

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito

25 x 95,00
2.375,00
26.125,00

3.500,00
38.500,00
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2.600,00
28.600,00

Aguiar - PB, 05 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de areia, barro, entulho e
pissarro, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araçagi - PB, 05 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:00 horas do dia 19 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte
diversos, destinados à esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araçagi - PB, 05 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 19 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veiculos diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araçagi - PB, 05 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição de Material
permanente, equipamentos de Mobiliário para Secretaria de Educação do Município de Assunção;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI - R$ 7.999,04; DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA - R$ 6.847,89; JOSE ERIVAN
DE ALMEIDA JUNIOR 08974476460 - R$ 14.417,01; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$
54.390,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 3.950,00.
Assunção - PB, 05 de Maio de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00006/2022
Aos 25 dias do mês de Abril de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Assunção, Estado da Paraíba, localizada na Rua Tereza Balduino da Nobrega - Centro
- Assunção - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005, de 04 de Maio
de 2015; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e,
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2022 que
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS
CONFORME TERMO DE REFERENCIA; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/
ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº 01.612.635/0001-02. CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.CNPJ: 20.721.561/0001-97. Item(s): 23-28-32 -35 -3645-48-50-55-60-62-64-67-71-78-91-95-97-101-126-138-139-146-148- 155-157-158- 162-164-168171-177-188-190-195-197-209-210-212-218-224-225-228-229-233-235. Valor: R$ 30.289,48. DINIZ
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.CNPJ: 01.860.850/0001-22.Item(s): 1-2-4-5-6-7-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-22-24-25-29-30-31-33-34-37-41-44-46-47-49-51-52-53-54-56-58-59-63-65-6869-70-72-73-74-75-77-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-92-93-94-96-98-99-100-102-103-104
-106-107-109- 110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-127-128-129130-131-132-133-134-135-136-137-140-141-143-145-147-149-150-151-153-159-160-161-163-165166-172-173-174-175-176-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-189-191-192-193-194-196198-200-201-203-204-205-206-207-208-211-213-216-217-219-220-221-222-223-226-227-232-234236-237.Valor: R$ 147.154,20. - ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE.CNPJ: 08.155.066/0001-62.
Item(s): 3- 8-9 -10-21-26-27-38- 39-40-42-43-57-61-66 -76-105-108-152-154-156-167-169-170-199202-230-231. Valor: R$ 33.240,20. - JANDERSON TAVEIRA ARAUJO. CNPJ: 44.003.138/0001-10.
Item(s): 142 - 144 - 214 - 215. Valor: R$ 4.263,00. Total: R$ 214.946,88.
Assunção - PB, 25 de Abril de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos de uso Clínicos e Odontológicos. FUNDAMENTO LEGAL:
Dispensa de Licitação nº DV00012/2022. DOTAÇÃO: 02.080–SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO
MUN. DE SAÚDE; 02080.10.122.0500.2053 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE – REC. SUS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSO: 601 Transf.
Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal – Bloco Estrut. de Serv. Públicos de Saúde. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00061/2022 - 02.05.22 - JONATAS BEZERRA CAVALCANTE MEI - R$ 13.217,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de dois shows artísticos, conforme abaixo indicado, em via publica, no dia
30/04/2022, dentro da programação alusiva ao XXVIII aniversário de emancipação do município de
Assunção. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: 02.070–
SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER 02070.13.392.0400.2046 – MANUT.
DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSO Nº 500 Recursos não Vinculados de
Impostos. VIGÊNCIA: até 27/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00059/2022 - 28.04.22 - FERREIRA PRODUÇÕES, E LOCAÇÕES E SERVIÇOS
EIRELE - R$ 14.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestar o serviço na locação de equipamentos
de estrutura: Palco, Som e Iluminação a serem instaladas em via publica, no dia 30/04/2022, dentro
da programação alusiva ao XXVIII aniversário de emancipação do município de Assunção. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2022. DOTAÇÃO: 02.070–SECRETARIA DE
CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER 02070.13.392.0400.2046 – MANUT. DAS FEST.COMEM.
OFIC. E EVENTOS POPULARES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA
JURIDICA FONTE DE RECURSO Nº 500 Recursos não Vinculados de Impostos.. VIGÊNCIA: até
27/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00060/2022 28.04.22 - FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 - R$ 11.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Maio de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de cozinha
recarga 13 kg – GLP e água mineral diversas, mediante entrega diária conforme solicitação periódica, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Baia da Traição - PB, 05 de Maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO l), BELÉM/ PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS
EIRELI - R$ 656.636,25.
Belém - PB, 05 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de
materiais elétricos para atender as necessidades da administração; ADJUDICO o seu objeto a:
ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 185.383,50; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 1.875,00; MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA - R$ 8.700,80;
MULTILUZ COMERCIAL LTDA - R$ 7.400,00; WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORA????O
LTDA - R$ 4.278,00.
Arara - PB, 05 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE, BELÉM/ PB; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA - R$ 948.310,72.
Belém - PB, 05 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de materiais
elétricos para atender as necessidades da administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 185.383,50; ELETRICA
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 1.875,00; MEGALUX MATERIAL
ELETRICO LTDA - R$ 8.700,80; MULTILUZ COMERCIAL LTDA - R$ 7.400,00; WIKE MATERIAL
ELETRICO E DECORA????O LTDA - R$ 4.278,00.
Arara - PB, 05 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN0002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AO TJPB EM 1° E 2° INSTÂNCIA, REPRESENTAÇÃO
JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE
PARECERES ADMINISTRATIVOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: JOSÉ CRISTIAN DANTAS DE ASSIS - R$ 16.000,00.
Belém - PB, 05 de Maio de 2022
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA
Diretora Presidente
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Publicidades

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de maio de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA
ACOMPANHAMENTO E DEFESA NO TRIBUNAL DE CONTAS, AUDITORIAS E PRESTACAO DE
CONTAS, PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 28.000,00.
Belém - PB, 05 de Maio de 2022
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA
Diretora Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027-2022
Aviso de interposição de recurso referente a PP Nº 0027-2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES
JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. A CPL comunica
a interposição de Recurso por parte da empresa NEUROCENTRO – CENTRO DE NEUROLOGIA
E MÉTODOS DE DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ: 01.024.347/0001-37 contra a decisão da CPL da
fase de Habilitação. Os interessados poderão apresentar contrarrazões ao recurso administrativo.
O referido recurso encontra-se disponível para consulta na Sala da Comissão Permanente de
Licitações onde os licitantes poderão obter vistas.
Belém- PB, 05 de maio de 2022.
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022
OBJETO: Aquisição de um aparelho de ultrassonografia móvel, destinado ao Hospital Municipal
Dr. Germano Lacerda da Cunha de Belém do Brejo do Cruz/PB. Data e Local, às 09:30 horas do
dia 19/05/2022, através do Portal de Compras Públicas, no endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Belém do Brejo do Cruz/PB, 05 de maio de 2022.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022
OBJETO: Aquisição de um veículo novo, tipo SUV, destinado a Secretaria de Ação Social do
Município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 19/05/2022, através do Portal de Compras Públicas,
no endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Belém do Brejo do Cruz/PB, 05 de maio de 2022.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS
Presidente da CPL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE BELÉM –PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO E DEFESA NO TRIBUNAL DE CONTAS, AUDITORIAS E PRESTACAO DE CONTAS, PARA
ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: 0101 INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM 09271.0021.2039.33.90.35.01.802 – SERVIÇOS
DE CONSULTORIA – RECURSO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE BELÉM –PB e: CT Nº 00008/2022 - 05.05.22 - NASCIMENTO E BARBOSA
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 28.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Maio de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de
Confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24
de agosto de 2012, destinadas à população carente desta cidade. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@
hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Casserengue - PB, 05 de Maio de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Pregoeira Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Maio de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas
de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela
da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria
Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://
www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Casserengue - PB, 05 de Maio de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Pregoeira Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO (EM MATERIAIS DESCARTÁVEIS) DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONDE/PB; ADJUDICO E HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI - R$ 255.270,00.
Conde - PB, 02 de Maio de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA
Secretária de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO (EM MATERIAIS DESCARTÁVEIS) DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
00006/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2058/ 4.0100.10.122.0042.2059/
4.0100.10.301.0034 .20 61/ 4.0100.10.302.0041.2064/ 4.0100 . 1 0 . 3 0 2 . 0 0 4 1 . 2 0 6 5 /
4.0100.10.304.0043.2068/ 4.0100.10.305.0043.2069/ – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº
00046/2022 - 02.05.22 - ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI - R$ 127.635,00.

7

ARROZ PARBOILIZADO, longo fino,
tipo 1, com 1 kg.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
SAFRA DE OURO kg
dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

1600

4,18

6.688,00

8

AVEIA EM FLOCOS,
100% natural, sem
aditivos ou conservantes, com aproximadamente 230g.
Acondicionada em
embalagem original
NATUQUALY
do fabricante, com
dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

Unidade

260

2,90

754,00

9

AZEITE VIRGEM DE
OLIVA EXTRA 500ml:
Azeite virgem de oliva
com acidez expressa BORGES
em ácido oleico, não
superior a 1,0g por
100g.

Unidade

120

22,92

2.750,40

10

ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML– Embalagem: frasco com
aproximadamente
100 mL, com bico dosador. Aspecto líquido
límpido transparente,
ingredientes sucralose. O produto deverá
MARATA
apresentar validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da data
de entrega no setor
requisitante. Deve
constar na embalagem a data de fabricação e validade, informação nutricional.

Unidade

160

2,90

464,00

11

BEBIDA LACTEA
FERMENTADA, qualquer sabor com aproximadamente 1litro.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
LEITBOM
dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
n°216 da Vigilância
Sanitária.

Unidade

369

3,60

1.328,40

12

BISCOITO SALGADO, tipo cream
cracker, com 400 g.
Acondicionado em
embalagem dupla,
original do fabricante,
3 DE MAIO
com dados de identificação do produto,
data de fabricação e
prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Unidade

1500

4,20

6.300,00

Unidade

390

3,44

1.341,60

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AO TJPB EM 1° E 2° INSTÂNCIA, REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO
DE PARECERES ADMINISTRATIVOS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº
IN00002/2022. DOTAÇÃO: 30101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM
09271.0021.2039.33.90.35.01.802 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA – RECURSO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB e: CT Nº
00007/2022 - 05.05.22 - JOSÉ CRISTIAN DANTAS DE ASSIS - R$ 16.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio comunica que a sessão para reabertura do Pregão
Presencial nº 00014/2022, cujo objeto Aquisições parceladas de alimentos destinados a atender
as necessidades das Secretarias Municipais, fica marcada para as 13h30min do dia 16/05/2022.
A retomada da sessão tem o propósito de fazer a fase de lances verbais e prosseguir nos demais
atos do certame licitatório. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.
cuitedemamanguape.pb.gov.br.
Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Maio de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE
E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO
EM ASSUNTOS DE NATUREZA CONTÁBIL E FINANCEIRA, PARA ATENDER O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL:
Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 30101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DE BELÉM 09271.0021.2039.33.90.35.01.802 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA – RECURSO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE BELÉM e: CT Nº 00006/2022 - 05.05.22 - KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA
HENRIQUE - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio comunica que a sessão para reabertura do Pregão
Presencial nº 00015/2022, cujo objeto Aquisições parceladas de limpeza destinados a atender as
necessidades das Secretarias Municipais, fica marcada para as 15h30min do dia 16/05/2022. A
retomada da sessão tem o propósito de fazer a fase de lances verbais e prosseguir nos demais
atos do certame licitatório. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.
cuitedemamanguape.pb.gov.br.
Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Maio de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 19
de Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: contratação de empresa
para fornecimento de gás liquefeito de petróleo, visando atender às necessidades das diversas
secretarias do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital:
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 05 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis para suprir a demanda de refeições para os pacientes
internos no Hospital Municipal e demais departamrntos da Secretaria de Saúde do municipio de
Esperança/PB; ADJUDICO o seu objeto a: JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
ME - R$ 120.167,40; MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - R$ 11.880,00; TATIANE FREIRE
DE SANTANA 31052856870 - R$ 3.738,20; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 2.789,85; UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 19.511,04.
Esperança - PB, 04 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

14

BISCOITO DIET, para
dieta de ingestão controlada de açúcares,
a l i me n t o i n t e g ra l ,
fonte de fibras, proteínas e sem adição
de açúcares. Embalagem com informaNESTLE
ção nutricional, data
de validade, selo de
qualidade e confiança
da Associação Nacionalde Assistência ao
Diabético. Embalagens com peso líquido
de 150g

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de
gêneros alimentícios não perecíveis para suprir a demanda de refeições para os pacientes internos
no Hospital Municipal e demais departamrntos da Secretaria de Saúde do municipio de Esperança/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JTA COMERCIO DE
ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME - R$ 120.167,40; MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO
- R$ 11.880,00; TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 - R$ 3.738,20; TECNOCENTER
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 2.789,85; UNIQUE COMERCIO VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 19.511,04.
Esperança - PB, 04 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

15

B I S C O I T O
DOCE,TIPO MARIA,
MAISENA OU LEITE
com 400 g. Acondicionado em embalagem dupla, original
do fabricante, com 3 DE MAIO
dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

Unidade

1848

4,34

8.020,32

17

CAFÉ, em pó homogêneo, torrado e
moído, aroma e sabor característicos
de café, tipo forte,
apresentação moído,
fardo com 20 pacotes.
Tipo embalagem á
PURO
vácuo em pacote de
250 gramas, com dados de identificação
do produto, data de
fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

Unidade

2112

7,60

16.051,20

20

CANJICA, Produto de
boa qualidade, branca em embalagem
primária, saco polietileno atóxico resisREI DE OURO
tente, termossoldado
de 500g. Rótulo com
informação nutricional, data de validade
e lote.

Unidade

290

2,50

725,00

21

CANJIQUINHA,
Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1,
embalada em pacote
plástico transparente
REI DE OURO
resistente de 500g.
Rótulo com prazo de
validade/lote bem visível e informação
nutricional.

Unidade

290

2,50

725,00

22

CERAL INFANTIL.
Cereal para alimentação infantil com viNESTLE
taminas, em lata de
folha de flandres e
verniz sanitário, 400g.

Unidade

150

8,54

1.281,00

23

CHÁ DIVERSOS
SABORES (CIDREIRA, ERVA–DOCE,
CAMOMILA, CAPIM
SANTO, HORTELÃ,
MARATA
LIMÃO, BOLDO, CANELA, ETC.), Caixa
contendo 10 sachês
com 15g, validade
mínima de 6 meses.

Unidade

780

2,84

2.215,20

24

COCO RALADO,
Úmido adoçado, embalagem de 100g.
Produto de boa qualidade, com sabor,
odor e textura carac- BOM COCO
terísticos do produto
Validade mínima de
12 meses a contar da
data da entrega do
produto.

Unidade

250

3,99

997,50

27

CREME DE LEITE
Caixa de creme de
leite elaborado com
gordura Láctea, contendo 25% a 30% de
gordura, fabricado
a partir de matéria MOCOCA
prima selecionada,
validade mínima de 3
meses e embalagem
tetra Pack (caixinha)
com peso líquido de
200g.

Unidade

633

2,38

1.506,54

29

ERVILHA, Ervilha em
conserva, com rótulo
com impressão clara
de identificação, classificação marca, data
de fabricação, prazo BONARE
de validade, SIF DE
170 à 400g . Validade
mínima de 12 meses
a contar da data da
entrega

Unidade

422

2,50

1.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa
para prestação dos serviços de Buffet completo, fornecimento de refeições e kits/lanches para
Eventos, visando atender as necessidades do Cerimonial e das demais secretarias, referente ao
calendário de eventos e atividades a serem realizados no Município. Abertura da sessão pública:
09:00 horas do dia 20 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 20 de Maio de
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 05 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO
DOS PACIENTES QUE ADENTRAR AS UNIDADES ATUAL E DA NOVA SEDE DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA DE CABEDELO–PB, NO ÂMBITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HMMPAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia
18 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 18 de Maio de 2022. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 05 de Maio de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.044/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de
Dispensa nº 2.05.044/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à
contratação com a pessoa jurídica: CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA – CNPJ:
22.526.394/0001-59 para AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de R$ 13.000,00 (TREZE
MIL REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática:
08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/
08.244.1019.2136/ 08.243.1026.2139/ 08.122.2001.2141. Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte
de Recursos: 16600000/ 15001000.
Campina Grande, 02 de maio de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.072/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.072/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE
PAPELARIA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 2.05.044/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/
08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1026.2139/ 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE
DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 16600000/ 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER
NEVES SALES E ANTONNY PATRICK CAVALCANTE SOUTO. VALOR GLOBAL: R$ 13.000,00
(TREZE MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua:
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO EM DIVERSAS RUAS
NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 911771/2021/
MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://
www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Casserengue - PB, 05 de Maio de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Maio de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de carnes para atender a
Creche, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, EJA, Ensino Especial e Mais Educação do Município
de Esperança–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 1.459/07; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail:esperanca.cpl2017@gmail.
com. Edital:.https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/
Esperança - PB, 05 de Maio de 2022.
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00017/2022
Aos 04 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio
Verde - Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº
1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico
nº 00017/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios
não perecíveis para suprir a demanda de refeições para os pacientes internos no Hospital Municipal
e demais departamrntos da Secretaria de Saúde do municipio de Esperança/PB; resolve registrar
o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.
VENCEDOR: JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME
CNPJ: 21.318.384/0001-65
ITEM ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

Unidade

350

3,50

1.225,00

1

A C H O C O L ATA D O
em pó instantâneo,
400 G; Embalagem:
original do fabricante,
com dados de idenCHOCO POWER
tificação do produto,
data de fabricação,
prazo de validade, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

3

AÇÚCAR REFINADO, branco, com 1
kg. Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com
dados de identifica- SAFRA DE OURO kg
ção do produto, data
de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA

1750

4

AMIDO DE MILHO,
com 500 gr. Acondicionado em embalagem original do
fabricante, com dados
de identificação do MARIZA
produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com
a Resolução 12/78 da
CNNPA

210

5

ARROZ COMUM
BRANCO, tipo 1, com
1 kg. Acondicionado
em embalagem original do fabricante, com
dados de identifica- SAFRA DE OURO kg
ção do produto, data
de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA

Unidade

300

3,99

4,75

3,99

6.982,50

997,50

1.197,00

Publicidades
EXTRATO DE TOMATE, Preparado com
frutos maduros, escolhidos são, sem pele e
sementes, isentos de
fermentação, podendo conte adição de
1% de açúcar e 5% JULIETA
de cloreto de sódio,
massa mole, vermelha, validade mínima
de 12 meses, embalagem lata de folha e
flandres com verniz
sanitário, 320g.

Unidade

FARINHA DE ARROZ, Cereal para
alimentação infantil MARATA
com 9 vitaminas, de
230 á 400g.

Unidade

FARINHA DE AVEIA,
Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais.
Embalagem 250g. NATUQUALY
Validade mínima de
12 meses a partir da
data da entrega do
produto.

Unidade

33

FARINHA DE MAND I O C A , To r r a d a ,
seca, fina, tipo 1,
1kg, em embalagem
polietileno atóxico, SAMAMBAIA
resistente, termossoldado e/ou em filem de
poliéster metalizado
com polietileno.

kg

34

FARINHA DE TRIGO
COM FERMENTO,
Especial com fermento, tipo 1, pacote de 1
kg, em embalagem
polietileno atóxico,
resistente, termossoldado e/ou em filem de ROSA BRANCA
poliéster metalizado
com polietileno, com
prazo de validade,
identificação, data de
fabricação. . Validade
mínima de 04 meses
a partir da entrega.

30

31

32

35

36

FARINHA DE TRIGO
SEM FERMENTO,
Especial sem fermento, tipo 1, pacote de 1
kg, em embalagem
ROSA BRANCA
polietileno atóxico,
resistente, termossoldado e/ou em filem de
poliéster metalizado
com polietileno.
FARINHA LÁCTEA,
enriquecida com vitaminas e ferro, em
saches de 230g, embalagem resistente, MARATA
com informações sobre valor nutricional,
glúten, fabricação,
validade e lote.

kg

kg

Unidade

422

150

150

422

200

200

200

FEIJÃO MACASSAR
TIPO 1, de primeira
qualidade, com 1 kg.
Acondicionado em
embalagem original
SAFRA DE OURO kg
do fabricante, com
dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo
de validade.

200

40

FERMENTO QUÍMICO, Fermento em pó, ROYAL
pote com 100g.

48

41

FUBÁ, de milho amarelo, moinho dágua,
enriquecido com ferro
e ácido fólico, embalado em pacote plástico
de 500g, resistente
SAFRA DE OURO Unidade
transparente. No seu
rótulo deve constar
prazo de validade visível, lote, informação
nutricional e sobre
glúten.

38

42

GELATINA DIET CAIXA/ENVELOPE, sal,
maltodextrina, vitamina C, sulfato de zinco,
vitamina A, vitamina
D, selenito de sódio,
regulador de acidez
acido fumárico e citrato de sódio, aromaAPTI
tizante, edulcorantes,
artificiais ciclamato
de sódio, aspartame
e sacarina sódica e
corantes vermelho
bordeaux S e amarelo
crepúsculo. Não contem Glúten. Sabores
variados.

Unidade

Unidade

739

400

1,60

4,28

3,20

4,50

5,50

5,48

4,90

6,85

3,30

1,71

2,94

Unidade

580

7,68

4.454,40

58

MILHO VERDE. Em
conserva, em grãos,
em lata em folha de
flandres com verniz
sanitário. Rótulo com BONARE
valor nutricional, informação sobre glúten,
data de fabricação,
validade e lote.

Unidade

422

2,76

1.164,72

60

POLPA DE FRUTA.
Sabores diversos
1KG.. Acondicionado IMPERIAL
em embalagem original do fabricante.

Unidade

844

6,64

5.604,16

61

PROTEÍNA DE SOJA
texturizada, de boa
qualidade. Validade
CAMIL
mínima de 6 meses
a partir da data da
entrega.

Unidade

100

5,50

550,00

62

QU EIJ O R ALAD O
tipo parmesão, validade de 6 meses KEIJAO
a contar da data de
entrega.

Unidade

390

5,19

2.024,10

63

R A PA D U R A , D e
caldo de cana concentrado, Unidade de
20 a 25g, embaladas
BREJEIRA
individualmente, de
boa qualidade. Rótulo com fabricação,
validade e lote.

Unidade

422

0,86

362,92

64

REQUEIJÃO, Cremoso, tradicional, constando identificação
do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e endere- ISIS
ço do fabricante e a
data de fabricação,
validade mínima de
6 meses a contar da
data de entrega.

Unidade

150

6,97

1.045,50

65

SAL IODADO, fino
seco, iodado para cozinha. No seu rótulo
conter prazo de vaLEBRE
lidade/lote. Validade
mínima de 6 meses
a partir da data da
entrega.

kg

200

1,20

240,00

66

SARDINHA EM LATA/
132 G em conserva,
primeira qualidade.
Acondicionada em
embalagem original
do fabricante, com dados de identificação
88
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade. O produto
deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.

Unidade

150

4,50

675,00

1.096,00

980,00

1.370,00

158,40

1.176,00

Unidade

528

1,89

997,92

ITEM
Unidade

844

6,00

5.064,00

CNPJ: 00.799.421/0001-24

44

Unidade

47

LEITE EM PÓ
INTEGRAL/200G.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com dados de identificação
do produto, data de TGUINHO
fabricação e prazo de
validade. O produto
deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.

Unidade

1214

6,30

7.648,20

48

LEITE PASTEURIZADO, Pasteurizado tipo
c, embalagem própria LEITE BOM
com identificação do
produto e validade 1L.

Unidade

250

4,99

1.247,50

50

LEITE INFANTIL, Leite em pó infantil modi- NESTOGENO
ficado (0 a 6 meses.)

Unidade

51

MACARRÃO, TIPO
ESPAGUETE; seca,
com ovos; fabricada a
partir de matéria–prima selecionada, sã,
limpa e boa qualidade; enriquecido com
ferro e ácido fólico, PILAR
embalagem resistente e termossoldado.
Embalagem de 500g,
de boa qualidade Validade mínima de 12
meses a partir da data
da entrega

1536

105

5,69

2,99

8.739,84

313,95

46

MARCA

UNID.

Unidade

QUANT.

792

P.UNIT.

15,00

34,50

828,00

Unidade

MACARRÃO, próprio
para lasanha, com
ovos, pacote transparente polietileno
atóxico, resistente,
termossoldado Em- GALO
balagem de 500g, de
boa qualidade Validade mínima de 12
meses a partir da data
da entrega.

Unidade

MACARRÃO PARAFUSO com ovos, enriquecido com ferro e
ácido fólico, pacote
transparente polietile- GALO
no atóxico, resistente
termossoldado Embalagem de 500 g, de
boa qualidade.

Unidade

1214

40

422

3,14

6,65

3,99

11.880,00

VENCEDOR: TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870
CNPJ: 31.131.079/0001-13
UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

25

COLORAU, Corante
natural de urucum,
pacote de 500g, de
boa qualidade. ValiCORINGA
dade mínima de 06
meses a contar da
data da entrega do
produto.

Unidade

580

3,24

1.879,20

49

LEITE CONDENSADO, Em caixinha tetra
pack, valor nutricional TGUINHO
completo, data de
validade e lote. SIF

Unidade

96

4,50

432,00

57

MILHO PARA PIPOCA premium, classe
amarelo, grupo duro,
tipo 1.Rótulo com inCOLIBRI
formação nutricional,
data de validade e
lote.Informação sobre glúten.

Unidade

200

3,31

662,00

69

VINAGRE DE ALCOOL/ 500 ML.
Acondicionado em
embalagem original
do fabricante, com MOLHITO
dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo
de validade.

Unidade

500

1,53

765,00

3.811,96

266,00

1.683,78

P.TOTAL

11.880,00

ITEM ESPECIFICAÇÃO

MARCA

TOTAL
VENCEDOR: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.948.769/0002-01

P.UNIT.

P.TOTAL

105

26,57

2.789,85

2.789,85

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

QUANT.

P.UNIT.

kg

350

4,90

1.715,00

Unidade

1056

4,52

4.773,12

FEIJÃO TIPO CA- safra de ouro
RIOQUINHA, novo,
tipo 1, constituído
de grãos da mesma
coloração, admitindo–se no máximo 5%
de mistura de outras
classes e até 10% de
mistura de variedades da classe cores,
isento de matéria
terrosa, parasitas,
pedaços de grãos
ardidos, brotados,
imaturos e mofados,
embalagem de 1 kg.

kg

844

7,53

6.355,32

F E I J Ã O P R E T O , safra de ouro
Novo, tipo 1 constituído de grãos da
mesma coloração,
admitindo–se no máximo 5% de mistura
de outras classes e
até 10% de mistura
de variedades da
classe cores, isento
de matéria terrosa,
parasitas, pedaços
de grãos ardidos,
brotados, chocos,
imaturos, mofados,
embalagem de 1kg.

kg

844

7,90

6.667,60

TOTAL

19.511,04

2

AÇÚCAR MASCAVO safra de ouro
Origem vegetal, sacarose de cana–de–
açúcar, aplicação:
alimentação, Características Adicionais:
100% Natural com
Fervura de melado.
1kg.

13

BISCOITO CREAM vitarella
CRACKER INTEGRAL 400g. Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, farelo de trigo, farinha de
rosca, soro de leite,
açúcar, sal, estabilizante: lecitina de soja
(INS 322), fermentos
químicos: bicarbonato de sódio (INS
500ii) e bicarbonato
de amônio (INS 503ii)
e melhoradores de
farinha: protease
(INS 11011) e alfa–
amilase (INS 1100).
CONTÉM GLÚTEN.

37

39

UNID.

P.TOTAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00017/2022,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão
Eletrônico nº 00017/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do
órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00017/2022 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:
- JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME.
21.318.384/0001-65
Valor: R$ 120.167,40
- MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO.
00.799.421/0001-24
Valor: R$ 11.880,00
- TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870.
31.131.079/0001-13
Valor: R$ 3.738,20
- TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
06.948.769/0002-01
Valor: R$ 2.789,85
- UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA.
44.519.282/0001-03
Valor: R$ 19.511,04
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca
de Esperança.
Esperança - PB, 04 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 1.597.113,20; DROGAFONTE LTDA
- R$ 3.800,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS
LTDA - R$ 1.784,00.
Gado Bravo - PB, 04 de Maio de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS
NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo:
05.005 – SECRETARIA DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
– 05005.10.301.1004.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DE PSF E NASF – 3390.30.00.00
– MATERIAL DE CONSUMO – 05005.10.302.1004.2030 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES
DA MAC E SAMU – 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 05005.10.303.1004.2031
– MANTER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA – 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 05/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Gado Bravo e: CT Nº 02601/2022 - 05.05.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 3.800,00; CT
Nº 02602/2022 - 05.05.22 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 1.784,00; CT Nº 02603/2022 - 05.05.22 - ALLFAMED COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 1.597.113,20.

TOTAL
24

QUANT.

CNPJ: 44.519.282/0001-03

120.167,40

LEITE EM PÓ DESNATADO, SOLÚVEL,
instantâneo, não podendo ser modificado.
Acondicionado em
embalagem de 400
gramas, confeccionada em papel ou lata,
original de fábrica,
contendo no corpo
da embalagem, especificação dos ingredientes, informações
do fabricante e data
de vencimento. Se
embalado em lata,
esta não deve estar
amassada, enferrujada ou estufada; não
deve conter perfurações, principalmente
nas emendas; não tiguinho
deve soltar ar com
cheiro azedo ou podre, quando abertos;
não deve apresentar mancha escura
e ferrugem na parte
interna. O leite deve
desmanchar facilmente na água; deve
estar seco e solto;
não deve apresentar cor alaranjada ou
amarela forte, cheiro
azedo ou rançoso,
manchas escuras ou
esverdeadas (mofo).
O produto devera ter
registro no Ministério
da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
(embalagem 400g)

UNID.

27

VENCEDOR: UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

TOTAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO

45

MARCA

LEITE EM PÓ DE
SOJA, Alimento em
pó à base de soja,
enriquecido de vitaminas e minerais, SOY+ (LATA DE
Unidade
sem lactose. Em lata 300G)/ JOSAPAR
de 300 g de folha
de flandres e verniz
sanitário. Sabores
variados.

TOTAL

VENCEDOR: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO

IOGURTE NATURAL,
Produto elaborado a
partir de leite desnatado, com vitaminas
e cálcio. Consistência
ISIS
firme. Potes de 170g
com rótulo contendo
informação nutricional, informação sobre
glúten, validade e lote.

53

56

MARGARINA LIGHT,
á base de água, óleos vegetais líquidos
e hidrogenados, sal
(1,8%), leite em pó
desnatado, aroma:
Idêntico ao natural de
manteiga e natural de
margarina vitamina A,
QUALY
estabilizante: Mono
e diglicerídeos e ésteres de poliglicerol,
conservador sorbato
de potássio, acidulante ácido cítrico,
antioxidante EDTA e
BETA–CAROTENO.
(pote com 500g)

1.100,00

Bandeja

52

55

MARGARINA cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%.
Não deve conter em
sua composição gordura do tipo trans.
Embalada em pote
CLAYBOM
plástico resistente de,
com proteção interna
pós tampa (lacre). No
seu rótulo deve conter
prazo de validade/
lote e informação nutricional.

480,00

IOGURTE BANDEJA, Boa qualidade;
contendo 6 Unidade
de 90g, de sabores
variados, cada bandeja com 6. No rótulo
deve conter dados do
fabricante, prazo de ISIS
validade, serviço de
inspeção municipal
(SIM), estadual (SIP)
e/ou federal (SIF). Valor nutricional completo, mínimo de 90Kcal
o pote.

43

54

642,00

1.263,69

ITEM ESPECIFICAÇÃO

MAIONESE, Cremosa, TP. Composta de
água, óleo vegetal,
amido modificado,
ovos pasteurizados,
açúcar, vinagre, sal,
JULIETA
suco de limão, conservador sorbato de
potássio, estabilizantes: goma guar e
goma xantana, acidulantes: ácido lático

675,20

1.899,00
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3.738,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças – TIPO B, no município de Itapororoca, conforme Termo de
Convênio n.º 483/2021, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba.
LICITANTES HABILITADOS:
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI;
COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA;
CONSTRUTORA APODI EIRELI;
CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI;
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;
DIAS CONSTRUCOES LTDA;
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA;
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;
ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI;
FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.;
GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;
HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;
J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI;
JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA;
LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI;
PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI;
QUALITY CONSTRUCOES LTDA;
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;
SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME;
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
CONSTRUTORA ARANTES EIRELI.
Motivo: Não apresentou/atendeu os requisitos dos subitens 6.8.2, 6.8.2.1, 6.8.3, 8.2.1, 8.2.5,
8.2.6, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.15 do edital.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia
17/05/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112.
E-mail: pmilicitacao2013@hotmail.com.
Itapororoca - PB, 05 de Maio de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00004/2022, que objetiva: Contratação do show artístico de NATTAN, para se apresentar em
praça pública no dia 03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município de
Itapororoca/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NATTAN
PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 140.000,00.
Itapororoca - PB, 05 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00003/2022, que objetiva: Contratação do show artístico do cantor GIANNINI ALENCAR, para
se apresentar em praça pública no dia 23/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANA L M DE PAIVA - R$
40.000,00.
Itapororoca - PB, 05 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CHAMADA PÚBLICA 003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua
Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca – PB, às 08h30min, do dia 24 de maio de
2022, “Chamada Pública 003/2022”, do tipo menor preço, para Credenciamento para SERVIÇOS
DE OFTALMOLOGIA, DENTRE ELES, CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA (FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPIMETRIA), ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DE GLAUCOMA POR FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPEMETRIA E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTES PARA GLAUCOMA MONOCULAR E BINOCULAR EM TODAS
AS LINHAS DE TRATAMENTO. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e demais normas posteriores.
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado.
Itapororoca, 05 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00003/2022, que objetiva:
SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E
QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e
ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANA CLARINDO DA CRUZ - R$ 36.000,00; FERNANDO ALCIDES
DA SILVA 20524641404 - R$ 36.000,00; MARIA DO SOCORRO SILVA 33295891400 - R$ 72.000,00;
ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO - R$ 72.000,00. Ficam desde já convidados os licitantes
acima mencionados para comparecerem ao Setor de Licitações desta Edilidade, num prazo de 03
(três) dias a contar desta publicação, objetivando a assinatura da proposta de preços atualizada.
Lagoa Seca - PB, 05 de Maio de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.131/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2022
OBJETIVO: Contratação dos serviços especializados em urologia, de consultas médica
procedimentos cirúrgicos e exames clínicos, conforme especificações constantes no Termo de
Referência Anexo I.
ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 11hs:00min do dia, na sala da CPL, que está funcionando
provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de
Sousa nº 45, centro.
INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br.
MALTA - PB, 04 de maio de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática em geral para as diversas
secretarias do município de Manaíra/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2022, com base nos elementos
constantes do processo correspondente, a: ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CNPJ N° 33.479.392/0001-72 - VALOR: R$ 2.500,00; ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ N° 45.538.349/0001-10 - VALOR: R$ 25.219,50;
B3 TECNOLOGIA LTDA; CNPJ N° 45.173.570/0001-11 - VALOR: R$ R$ 74.900,00; DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - CNPJ Nº 40.223.106/0001-79 – VALOR: R$ 698,00; IMAXXI COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 39.941.736/0001-08 – VALOR: R$ 21.291,70; JOSE MURILO DE
MEDEIROS SILVA – ME - CNPJ Nº 39.941.736/0001-08 – VALOR: R$ 127.367,90; LEIVYDEANE
DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 – MEI - CNPJ Nº 42.726.388/0001-52 – VALOR:
R$ 1.744,60; LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ Nº 36.544.770/0001-42 – VALOR:
R$ 7.740,00; MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 – ME – CNPJ Nº 22.212.376/000100 – VALOR: R$ 51.225,00; R.N. BALTAZAR – COMERCIO DE INFORMATICA – ME – CNPJ
Nº 26.668.902/0001-94 – VALOR: R$ 7.014,00; S D COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ
Nº 40.913.692/0001-83; VALOR: R$ 1.930,00; SHIGEMOTO E CIA LTDA – EPP/SS – CNPJ Nº
28.787.127/0001-11 – VALOR: R$ 3.109,80; V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME - CNPJ
Nº 05.808.979/0001-42 – VALOR: R$ 7.440,00; VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – CNPJ Nº
27.975.551/0001-27 – VALOR: R$ 13.699,40.
VALOR TOTAL: R$ 345.879,90
Manaíra – PB, 04 de maio de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
Pregoeiro Oficial
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
O Prefeito do Município de Manaíra, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva:
Aquisição de materiais e equipamentos de informática em geral para as diversas secretarias do
município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CNPJ N° 33.479.392/0001-72 - VALOR: R$ 2.500,00;
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ N° 45.538.349/0001-10 - VALOR: R$ 25.219,50;
B3 TECNOLOGIA LTDA; CNPJ N° 45.173.570/0001-11 - VALOR: R$ R$ 74.900,00; DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - CNPJ Nº 40.223.106/0001-79 – VALOR: R$ 698,00; IMAXXI COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 39.941.736/0001-08 – VALOR: R$ 21.291,70; JOSE MURILO DE
MEDEIROS SILVA – ME - CNPJ Nº 39.941.736/0001-08 – VALOR: R$ 127.367,90; LEIVYDEANE
DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 – MEI - CNPJ Nº 42.726.388/0001-52 – VALOR:
R$ 1.744,60; LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ Nº 36.544.770/0001-42 – VALOR:
R$ 7.740,00; MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 – ME – CNPJ Nº 22.212.376/000100 – VALOR: R$ 51.225,00; R.N. BALTAZAR – COMERCIO DE INFORMATICA – ME – CNPJ
Nº 26.668.902/0001-94 – VALOR: R$ 7.014,00; S D COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ
Nº 40.913.692/0001-83; VALOR: R$ 1.930,00; SHIGEMOTO E CIA LTDA – EPP/SS – CNPJ Nº
28.787.127/0001-11 – VALOR: R$ 3.109,80; V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME - CNPJ
Nº 05.808.979/0001-42 – VALOR: R$ 7.440,00; VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – CNPJ Nº
27.975.551/0001-27 – VALOR: R$ 13.699,40.
Manaíra - PB, 05 de Maio de 2022.
Manoel Virgulino Simão
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva Contratação de empresa especializada para Construção de Praça (Praça do Hospital) no município de
Manaíra/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto
a: JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI - ME – CNPJ Nº 40.603.807/0001-33 – Valor
R$ 107.173,66.
Manaíra - PB, 25 de Abril de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 40301/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça (Praça do Hospital)
no município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.500 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - PROGRAMA DE TRABALHO - 15 452 1010 1008 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS- ELEMENTO
DE DESPESA - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº 40.603.807/0001-33 – VALOR: R$ 107.173,66 (Cento e dezessete
mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).
Manaíra - PB, 03 de maio de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça (Praça do Cemitério) no município
de Manaíra/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto
a: EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 41.132,94.
Manaíra - PB, 25 de Abril de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40401/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça (Praça do Cemitério)
no município de Manaíra/PB.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.500 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - PROGRAMA DE TRABALHO - 15 452 1010 1008 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS- ELEMENTO
DE DESPESA - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.
CONTRATADO(S): EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 (quatro) meses
VALOR GLOBAL: R$ 41.132,94 (quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e noventa e
quatro centavos).
Manaíra - PB, 02 de maio de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30701/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09148131/0001-95
CONTRATADA: - ZADE SHOWNS GRAVAÇÕES E EDIÇOES MUSICAS LTDA, CNPJ Nº
30.244.228/0001-98.
OBJETO: Contratação Artística do Cantor Eric Land para apresentação no São João Tradição
do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 21/06/2022, no período da noite, com
duração mínima de show de 01:30Hs/min.
VALOR GLOBAL: R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027
Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 07 de abril de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

Publicidades

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30801/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09148131/0001-95
CONTRATADA: - CLOVIS CASSIANO, CNPJ Nº 23.089.890/0001-55.
OBJETO: Contratação Artística do Cantor Junior Vianna para apresentação no São João Tradição
do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 22/06/2022, no período da noite, com
duração mínima de show de 02:00hs.
VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027
Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 07 de abril de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Maio de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de
peças e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota
do Município de Marcação–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br.
Marcação - PB, 27 de Abril de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
O Pregoeiro Oficial comunica convocação para fase de lance e demais procedimentos inerente
a conclusão do Pregão Presencial nº 00011/2022, para o dia 13 de maio de 2022 às 09:00 horas,
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.
Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com.
Marcação - PB, 05 de maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Maio de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Passagem - PB, 05 de Maio de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de Pregoeiro convoca os licitantes: JOANA DARC
COSTA AFREU – ME e AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME, vencedoras do Pregão Presencial
nº 0009/2022 para o dia 11/05/2002, assumir ou não os itens fracassados que foram vencedores
pela empresa COMERCIAL VARZEA DO PADRE LTDA desclassificada do referido pregão. O não
comparecimento de todos os licitantes, de parte dos licitantes implica que os mesmos aceitaram
os valores de seus últimos lances.
Pedra Branca-PB, 05 de maio de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 0007/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0007/2022,
tipo menor preço global, Construção de Calçadão, na PB 356, Saída para Itaporanga e Reforma do
Centro de Especialidades no Município de Pedra Branca-PB, Abertura dia 23.05.2022 as 08:30 horas
a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Pedra Branca – PB, 05 de maio de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 00024/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00024/2022, por menor
preços unitário, com objeto, Contratação de empresa especializada para serviços de confecção de
Próteses: Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar Removivel
e Prótese Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra
Branca-PB. Abertura dia 18/05/2022 às 08:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra
Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.
Pedra Branca - PB, 05 de maio de 2022
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através de sua Comissão Permanente de
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o pedido de impugnação
do edital por parte da empresa COMPACTO CONSTRUÇÕES E CORPORAÇÃO EIRELE-ME, CNPJ sob o nº 09.545.520/0001-54, PARA CONTRA RAZOES. Demais informações
encontram-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com
Pedra Branca - PB, 05 de maio de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação
Tomada de Preços nº 0006/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso
de licitação da Tomada de Preços nº 00006/2022, com o objeto: continuação da execução dos serviços da construção de uma creche pró, através de convênio nº. PAC2 7387/2013/FNDE, firmado
com a Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo Federal. Data de reunião para o dia 23/05/2022,
às 08:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.
Piancó-PB, 05 de Maio de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0019/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0019/2022, tipo menor
preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia 19/05/2022, através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado Contratação de empresa para aquisição de
computador para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Piancó -PB, de acordo com
as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Piancó-PB, 05 de Maio de 2022
André Alexandre do Nascimento
Pregoeiro
Prefeitura municipal de Piancó
Aviso
de Ratificação
Ratifico, a Dispensa nº 00031/2022, em favor da empresa CONSTRUTORA FAS LTDA – ME,
inscrita no CNPJ/CPF sob n° 21.933.095/0001-76, tendo como objeto a Contratação de empresa
especializada na execução de Piso Granilite Polido e Instalação de Grama Sintética para a Unidade
de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de
R$ 32.820,00 (trinta e dois mil oitocentos e vinte reais), em consequência fica a mesmo convocado
a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.
Piancó- PB, em 05 de maio de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação
Tomada de Preços nº 0007/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso
de licitação da Tomada de Preços nº 0007/2022, com o objeto: construção de unidade escolar com
6 salas de aula na zona urbana de Piancó-PB, através do Termo de Convênio nº. 353/2021/SEECT/
PB, firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo do Estado da Paraíba. Data de
reunião para o dia 23/05/2022, às 09:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.
e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Piancó-PB, 05 de Maio de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes
Presidente da CPL
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO
DO CONTRATO
PROCESSO: Dispensa Nº 00031/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: CONSTRUTORA FAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n°
21.933.095/0001-76.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na execução de Piso Granilite Polido e
Instalação de Grama Sintética para a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) do Município
de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 32.820,00 (trinta e dois mil oitocentos e vinte reais).
Piancó- PB, em 05 de maio de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para:
SISTEMA DE REGISTRO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
EXECUÇÃO DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão
pública: 09:00 horas do dia 18 de maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126.
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 04 de maio de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
POPULAÇÃO DE PICUÍ E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME
DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19
de maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 04 de maio de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas
do dia 23 de Maio de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO B NESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes;
www.tce.pb.gov.br.
Picuí - PB, 05 de Maio de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Puxinanã – PB, TORNA PÚBLICO,
para os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa GR
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-01, Interpôs recurso administrativo em face
a Tomada de Preços n°. 001/2022, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para,
querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO
INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista
franqueada aos interessados.
Puxinanã – PB, 05 de maio de 2022.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo
Presidenta da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBÉNS LOPES DE
SOUZA E RUAS DA PRAÇA DO VITALZÃO – QUEIMADAS / PB. LICITANTE HABILITADO: KANOVA
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que,
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta
de Preços será realizada no dia 16/05/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João
Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.
Queimadas - PB, 26 de Abril de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PEC
(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO) NA ATENÇÃO BÁSICA. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Presencial nº 00026/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00111/2019
- Eder Batista de Sousa - CNPJ: 19.500.415/0001-52 - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais
12 meses. ASSINATURA: 02.05.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT GREE PISO TETO, CAPACIDADE (BTU/H) 56.000
BTUs, VOLTAGEM 220v, CICLO FRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; ADJUDICO o seu objeto
a: GERALDO VIDAL DA NOBREGA - R$ 52.500,00.
Riacho de Santo Antônio - PB, 02 de Maio de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT GREE PISO TETO, CAPACIDADE (BTU/H)
56.000 BTUs, VOLTAGEM 220v, CICLO FRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO VIDAL DA
NOBREGA - R$ 52.500,00.
Riacho de Santo Antônio - PB, 02 de Maio de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO.
LICITANTES HABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; DUARTE
MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA; RF SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; TRABES CONSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Dos atos
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada
no dia 17/05/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Valdecir Mineiro da Costa,
S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com.
Riacho de Santo Antônio - PB, 03 de Maio de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT GREE PISO TETO,
CAPACIDADE (BTU/H) 56.000 BTUs, VOLTAGEM 220v, CICLO FRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.060 – SEC. EDUCAÇÃO 02060.12.361.2005.2097
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02060.12.361.2005.2109 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02060.12.361.2005.1028
– AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00048/2022 - 03.05.22
- GERALDO VIDAL DA NOBREGA - R$ 52.500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MESAS E ARQUIVOS) PARA ATENDER
UNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA RITA/PB.
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de
setembro de 2019.
R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MESAS E ARQUIVOS) PARA ATENDER UNIDADE DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
- A J P DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 31.070.140/0001-60
Valor R$: 14.450,00
- NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA
CNPJ: 42.381.030/0001-35
Valor R$: 5.500,00
Santa Rita - PB, 05 de maio de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o cancelamento da Chamada Pública n°
006/2022, para: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA
MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
(PAA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SANTA RITA, PB. Mais informações pelo telefone: (83) 99812-1795 e pmsrlicitapublica@gmail.com.
Santa Rita - PB, 05 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços
de Adequação de Estradas Vicinais, contemplando a Pavimentação em Paralelepípedo e
Drenagem nos Sítios Boa ventura e Pau D´arco, localizados na Zona Rural do Município de
Serra da Raiz–PB. LICITANTES HABILITADOS: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO EIRELI; FA CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA; JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA; MJB PAIXÃO EIRELI–ME;
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (Não atendeu ao Item
8.3.1); APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Não atendeu ao Item 8.3.1); CONSTOLAU
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Não atendeu aos Itens 8.2.4, 8.2.11, alínea “C” e 8.3.1);
PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP (Não atendeu ao Item 8.2.11,
alínea “A”). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços
será realizada no dia 17/05/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Largo da Matriz,
60 - Centro - Serra da Raiz - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos
dias úteis. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com.
Serra da Raiz - PB, 12 de Abril de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS
Presidente da Comissão

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra pavimentação no Município de Solânea/PB. A Prefeitura Municipal de Solânea, através da Comissão Permanente de
Licitação, COMUNICA aos participantes da Tomada de Preços nº 0005/2022 que foi interposto recurso contra
o resultado de habilitação, ficando aberto o prazo para impugnações ao recurso apresentado, nos termos
do art. 109, § 3º da Lei 8.666/9, estando o mencionado processo com vista franqueada aos interessados,
bem como, fica cancelado a abertura das propostas prevista para o dia 05/05/2022, às 08:00 horas. Após
o julgamento do recurso será marcado nova data para abertura das propostas.
Solânea - PB,04 de Maio de 2022
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico nº 47/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que a sessão remarcada para
o dia 17 de Maio às 09h00 fica SUSPENSA por uma divergência nos valores totais dos itens do
plano de Convenio e termo de referência, que por sua vez seguiu para o edital. Portanto, resguardando para que não ocorra prejuízo para nenhuma parte interessada, em reunião com pregoeiro
do certame, comissão de licitações, diretoria do setor de licitações e assessoria jurídica do setor
de licitações, decidimos pela suspensão do certame e remetemos novamente para a Secretaria
de Saúde para que o Convênio n° 173/2021 que seja revisto e tomados os atos pertinentes, que
objetiva a aquisição de equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mauro Abrantes
Sobrinho Gadelha, referente a convênio n° 173/2021, conforme condições do Edital e seus anexos.
Sousa, 05 de Maio de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Pregoeiro Substituto
MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
TOMADA DE PREÇO Nº.002/2022
Processo Administrativo nº.2022.086/2022
OBJETO: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO SÍTIO BOQUEIRÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VISTA
SERRANA – PB, CR 1076263-39/2021 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.
Analisados a documentação das licitantes, à luz das exigências editalícias na perspectiva da
proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes,
visando buscar a proposta mais vantajosa conforme dispõe o art. 3º da lei 8666/1993, regulamentada
pelo o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal, e Acórdão 3192/2016 , conforme Acórdão
nº 557/2010 – Plenário. TCU, decidiu a Comissão Permanente de Licitação, e assessoria técnica:
EMPRESAS HABILITADAS:
CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 22.924.281/0001-01;
CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA-EPP, CNPJ nº 04.441.785/0001-99;
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº 19.910.105/0001-06;
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 35.042.630/0001-03;
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA, CNNPJ nº 26.420.889/0001-50;
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº41.284.989/0001-90;
R T S- ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº 04.672.369/0001-00;
R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA- EPP, CNPJ nº
17.604.005/0001-26;
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
21.933.413/0001-07;
COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 11.170.603/0001-58;
EMPRESA INABILITADAS:
FORMIGA E FREITAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 44.080.030/0001-93;
A.R.J MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ nº 35.586.809/0001-2
Fica aberto o prazo recursal nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, os autos disponíveis, na
sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal de Vista Serrana. Informações no E-mail, vistaserranacpl@gmail.com, ou pelo site do mu na Rua Joao Francisco, nº236, centro, Vista serrana-PB. os
autos do processo encontram-se a disposição dos interessados em todos os dias úteis das 08:00
às 12:00 horas no prédio da prefeitura.
Vista Serrana – PB,05 de maio de 2022
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente CPL/PMVS

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO Nº 30.000.012549.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAGAMENTO, COM EXCLUSIVIDADE, DE SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES E SIMILARES, DE SERVIDORES OU EMPREGADOS
PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E DO PAGAMENTO DOS FORNECEDORES,
BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, DO PODER EXECUTIVO
DO ESTADO DA PARAÍBA, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
DATA E HORÁRIO: 23/05/2022 às 10h00 (horário de Brasília).
LINK PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE3NjJhNzYtMzZjNS00Yzg0LWI0ZWItNDMxMTA5ZjA3ZDky%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f3dd2eb-9284-4ac6-9f7a-83386748c085%22%2c%22Oid%
22%3a%22328ecd18-120c-4c2c-a4f7-613abb0db562%22%7d
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, em
cumprimento ao disposto no art. 39 da lei nº 8.666/93, com o objetivo de dirimir dúvidas, colher e
prestar informações, bem como compilar opiniões visando à realização da licitação para atender
ao objeto em tela.
A Audiência Pública será realizada no dia 23 de maio de 2022 às 10:00h, pela plataforma Microsoft
Teams, através do link supracitado. Estão convidados todos os interessados.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: gelic11@centraldecompras.pb.gov.br. A
Diretoria Executiva da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar,
Jaguaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9840.
João Pessoa, 05 de maio de 2022.
Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2021
PROCESSO Nº 19.000.004893.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TESTE DE
GASOMETRIA ARTERIAL (COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO) destinado ao
HRWL, HRDJC, HINL, HRPSRC, CSCA, CPAM, HRG, CHCF, HPMGER e HGM, conforme edital
e anexos.
DATA E HORÁRIO: 19/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901972021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-02122-7
João Pessoa, 05 de maio de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022
PROCESSO Nº 09.201.000468.2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, destinado a PARAÍBA
PREVIDÊNCIA - PBPREV, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 19/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00783-5
João Pessoa, 05 de maio de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
PROCESSO Nº 09.201.005519.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA,
destinado à PARAÍBA PREVIDÊNCIA - PBPREV, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 19/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00349-8
João Pessoa, 05 de maio de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 08/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas, por
meio da Portaria nº 346de 20 de abril de 2022, publicada no D.O.E de 21 de abril de 2022, Resolve:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Ex-gestor (a), Renata dos Santos Cavalcante – matrícula nº 183.243-3,
para comparecer perante esta Comissão no dia 17 de maiode 2022, às 09h00min, com a finalidade
de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede de Processo
Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2022/00859, que tem por objetivo apurar os fatos constantes
no Ofício nº SEE-OFN-2022/00104 e demais documentos.
Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.
Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.
Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto,
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mailpara vistas. Caso a parte não possua
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira
no horário das 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h30min.
João Pessoa, 03de maiode2022.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB
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SINDICATO REGIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO
DE BOA VENTURA, ITAPORANGA E PEDRA BRANCA /PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE RATIFICAÇÃO
DA FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA.
AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2022
REGISTRO Nº 22-00815-5
OBJETO: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LOTERIA DO ESTADO DA PARAÍBA - LOTEP, EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 24 de maio de 2022, às 09h.
João Pessoa, 05 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL
O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001–
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através
Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na
Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.
Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus,
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:
“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29,
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabelece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.
Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto,
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas,
Também, No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.
Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento
Dos Tribunais Pátrios.
RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES:
Adair Almeida Medeiros, Adriel Dos Santos Pinheiro, Alef Pereira Teodoro, Alessandra
Pinheiro Dos Santos, Alexandre Da Silva Alves, Alexandre De Jesus Januario, Alisson Merencio Jorge, Amanda Menezes Teixeira, Amaro Dos Santos Silva, Ana Caroline De Oliveira
De Almeida, Ana Claudia Muniz, Anderson Avelino Rodrigues, Anderson Deveza De Oliveira,
Andréa Pereira De Souza Bonfim, Andreia Gusmão Cardoso De Lima, Andreia Patricia Queiroz
Dos Santos, Andreina Josefina Diaz Rodriguez, Andressa Andrade De Oliveira, Antonio Jose
Da Silva, Ariel Feitosa Lima, Beatriz Izabel Pinto, Breno Dos Santos Silva, Bruno Guaresi
Pimentel, Bruno Teixeira Da Rosa, Cairo Jesus Da Silva Garcia, Cályson Dos Santos, Camila
Silva Dos Santos, Carla De Amorim Santos Filha, Carlos Rennan Da Silva Ferreira, Chaiane
Machado Alves, Cintia Barbosa Da Silva Freitas, Claudiomiro Marques De Borba, Cleberson
Coelho, Clecio Rodrigues Pereira, CledenirIofman, Cleidiane Pimentel Barbosa, Cleidimara
Ribeiro Dos Santos, Cleimar Vieira De Albuquerque, Crislaine Oliveira Dos Santos, Crislaine
Pereira Da Silva De Almeida, Cristina Camargo Machado, Cristina Dos Santos Bento Menezes, Cristina Maria Sehnem De Lima, Cristina Piazzoli Lourenco, Daniel Bruno De Carvalho
Gomes Porfirio, Daniel Heep, Dannyckeit Renato Vitali, Denilson Machado Marques, Diego
Viana Dos Santos, Edson Aparecido Martins, Edson Silva Anacleto, Eduardo Pinto Dos Santos, Elânia Bezerra Da Silva, Elen Francine Sabino Dos Santos, Eliane Dos Santos Moraes,
Eliane Miranda Dos Santos, Eliete Da Silva Cirilo, Elildo Silva De Souza, Ellayne Nascimento
Da Silva, Emerson Dos Santos Toledo, Fabio Jacinto Queiroz Júnior, Fernanda Antonio Dos
Santos, Fernando Cardoso Lima, Flavio Jose Dos Reis, Francisco Dantas Da Silva, Gabriel
Ricardo Cardoso, Gabriela Fernanda Lopes, Gabriella Stephanny Araujo Da Silva, Geovani
Bezerra De Faria, Geraldo Evanil De Faria, Gilberto Maccari Dos Santos, Gilmar Aparecido
Dos Santos, Gilzania De Aguiar Pacheco, Giovana Rubin De Almeida, Gleison Oliveira Lima,
GrégoriMagaiverToleto, Gustavo Ferreira Pereira, Hémerson Ozório Siqueira, Henrique Da
Silva Souza, Herminio Marcelo Fortunatti, Irlan Williams Alves Da Silva, Ivonete Moreira De
Oliveira, Jailton Ricardo De Jesus, JamilaMacichonek Dos Santos, Janaina SoratoFranzen,
Jane Kelly De Oliveira Neves Maia, Janeilson Tavares Da Silva, Jaqueline Aparecida Modesto,
Jarliane Dos Santos Andrade, Jean Bruno Paulino Araujo, Jean Victor Ramos Schwenck, Jesse
Rodrigo Da Silva, Jessica Daniella Scheffer Machado, Jéssica Silva De Lima, Jessica Soza
Da Silva, Jhonatan Eduardo Rocha Da Costa, João Fernandes Arantes Silva, João Henrique
Siqueira Lopes, João Messias Teodoro, João Pedro Carvalho Da Silva, Jonas Davi Hoeser,
José Bueno, Jose Nilton Aureliano Da Silva, Juliana Magnus Rabelo Lucas, Juliano Peruchi
Rosso, JuniaAlexssandra Pereira, JuniaValquiria Da Silva, Jussara Ferreira De Souza, Jussara
Teixeira Cesino, JuvercinoAntonio Gomes Dos Santos, Karini Da Cunha Teixeira, Ketelyn
Cardoso Dos Santos, Larissa Da Silva Leite, Laudir Tulio Alessi, Leandra De Souza Santos,
Leandro Aparecido Dos Santos Lucio, Leandro De Moraes Silveira, Leiliane Gomes De Souza,
Leonardo Andrades Da Silva, Leonilson Soares De Souza, Letícia Gabriela Fink, Lívia Regina
Da Silva Machado, Lorrane Gonçalves De Morais, Luan Cosme Da Silva Gomes De Oliveira,
Lucas Tavares De Mendonça, Lucas Valles Vargas, Luciana De Oliveira, Luciano Arcaro Anacleto, Luiz Alberto Silva Dos Santos, Luiz Carlos Iazzette, Luiz Henrique Costa Guirau, Luiz
Henrique Ferreira Rocha Dos Santos, Luzimar Rodrigues Ribeiro, Maicon Felipe Borges De
Lima Carriel, Marcelo Cristiano Roda, Marcelo De Moura Alves, Marcely Do Carmo, Márcia
Santos De Jesus, Marciel Marcelino Silva Do Nascimento, Marcos Adriano Braga, Margarete
Paim Da Silva, Maria Clara Queiroz Zuza, Maria De Lourdes Rodrigues Alves Medeiros, Maria
Eduarda Brito Da Silva, Maria Iasmim Miorali Quirino, MaricléiaVeneranto, Marie IrleneBrevilDorvilus, Marilei Teresinha Kunz, Marilucia Cardoso Da Silva, Mateus Fonseca Do Pilar,
Mateus Miranda De Oliveira, Mattson Walter Ventura Vilela, Micael Figueiredo Santos, Milena
Schabat De Souza, MoniziaAraujo Da Silva, Nadir Serafim, Natiele Leal Da Silva, Neusimario
Vital Da Silva, Nick Souza Da Silva, Odailton Alves Farias, Osni Alves Da Silva, Otaene Sousa
Da Silva, Patrícia Alves Ferreira Rodrigues, Patrícia Lopes Ferreira Gavião, Patricia Santos
Dos Passos, Paulo Alberto De Queiroz, Paulo Henrique Cândido Dos Santos, Pedro Beira Da
Cunha, Pedro Lukas Ferreira Wanderley, Polyana Silva Ribeiro, Priscila Elaine Dos Santos
Almeida Da Silva, Rafael Martins Da Silva, Rafael Rodrigues, Raimunda Casemiro De Brito,
Regiane Anacleto Do Nascimento Teodoro, Reinaldo Do Nascimento Pardinho, Renan Batista Santos, RicksonArsenio Bastos, Ritieles Alexandre Venancio, Robson Abraão De Souza
Lima, Rodrigo Andrade Dias, Rodrigo Andrei Pereira, Rodrigo Costa Pereira, Rodrigo José
Lúcio, Ronaldo Barbosa De Paula, Ronaldo Soares De Azevedo, Rosana Resende Beltrão,
Rosenildo Silva Da Cruz, Rosibel Jose Brito Cardenas, Rosimeire Oliveira Sousa, Rosimere
Da Silva Fernandes, RosimeriRaisel Pereira Dos Santos, Rubens Marcelino Guimarães, Samara Vitoria De Farias Freire Jatobá, Samuel Escobar, Sara Stephani Lopes, Saralin Santos
Lima, Selma Barros Melanias, Shirlei Da Cunha Santos, Sidmar Dos Santos Marques, Sonia
Pschiski, Sonia Regina Da Silva, Stefeni Santos Carmo, Sueli Fagundes De Almeida, Tais
Monteiro Dos Santos, Tamara Da Rocha Barbosa, Tamires Amanda De Souza Ribeiro, Thais
Alessandra Aparecida De Souza, Thalita Gomes Ladislau Salustiano, Tiago Luiz Cari, Tiago
Rodrigues Goulart, Tomas Henrique Paradella, Vanessa Eusebio Valentim, Vanessa Soares
De Jesus, Vanuza Rodrigues Miranda Dos Santos, Veridiana De Medeiros Rodrigues, Vivaldo
Borges Serqueira, Waldomiro Coutinho Neto, Wanderson De Melo Fernandes, Wendel De
Sousa Antonio, Wiliam David Aurino Costa, Willian Douglas Martins Souza, Willyan Marcos
Da Silva, Wilna Jean Francois Jacquet, Ygor Moisés Mozzarelo.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2022 - EDITAL PARA EXAME DE CLASSIFICAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO
A Coordenação do CENTRO ENSINO EDUCA NEXUS, mantido pelo Sistema de Ensino Educa
Mais EIRELI, com registro no CNPJ de número 33.176.748/0001-07, situado na avenida Piauí, nº
75, Bairro dos Estados, em João Pessoa/PB,com base no processo de credenciamento nº 00041365/2020, parecer 031/2020, Resoluções 321-322/2021 de 17 de novembro de 2021 do Conselho
Estadual de Educação da Paraíba, vem apresentar a seguinte RETIFICAÇÃO AO EDITAL, publicado
no Jornal A União do dia 03 de maio de 2022 (Ano CXXIX, número 078, pag. 28) e no Diário Oficial
do Estado da Paraíba do dia 03 de maio de 2022 (número 17.611, pág. 28), nos itens “Cabeçalho”;
“1.1”; “1.2”; “1.2.1”;“1.3”; “1.3.3 – divulgação do resultado”; “2.1”; “2.2”; “2.4”; “3.1”; “5.1”; “6.1”; e “8”,
que passam a vigorar com a seguinte redação:
A Coordenação do Centro de Ensino Educa Nexus, mantido pelo Sistema de Ensino Educa Mais
EIRELI, com registro no CNPJ de número 33.176.748/0001-07, situada na avenida Piauí, nº 75,
Bairro dos Estados, em João Pessoa/PB,com base no processo de credenciamento nº 00041365/2020, parecer 031/2020, Resoluções 321-322/2021 de 17 de novembro de 2021 do Conselho
Estadual de Educação da Paraíba e conforme o disposto no Regimento Escolar homologado pelo
Conselho Estadual de Educação do Estado da Paraíba, torna pública a realização de Exame de
Classificação no Ensino Médio na Instituição.
[...]
1.1 Este Edital dispõe sobre as diretrizes, procedimentos e os prazos do Exame de Classificação
no Ensino Médio do Centro de Ensino Educa Nexus.
1.2 A participação no Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Ensino Educa Nexusé
voluntária e destinada a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos
no Ensino Fundamental, e que tenham,no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da realização do Exame, conforme estabelecem os incisos I e IIdo § 1º do art. 38, da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 e a alunos que desejem classificar-se em série do ensino médio diferente
da que está matriculado.
1.2.1 A emancipação legal não altera a idade mínima para a inscrição do participante no Exame
de Classificação no Ensino Médio do Centro Ensino Educa Nexus, conforme estabelece o parágrafo
único do art. 6º da Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010.
1.3 O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Ensino Educa Nexusobedecerá ao
seguinte cronograma:
[...]
1.3.3 divulgação do resultado:
MÊS

INÍCIO

TÉRMINO

Maio

26/05/2022

15/06/2022

Junho

27/06/2022

15/07/2022

Julho

26/07/2022

15/08/2022

Agosto

26/08/2022

15/09/2022

Setembro

26/09/2022

15/10/2022

Outubro

26/10/2022

15/11/2022

Novembro

28/11/2022

15/12/2022

Dezembro

26/12/2022

19/01/2023

[...]
2.1 As provas do Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Ensino Educa Nexus
serão realizadas na sede da Instituição, localizada na Avenida Piauí, 75, Bairro dos Estados, CEP:
58030-330, Município de João Pessoa – PB.
2.2 As provas do Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Ensino Educa Nexus
serão realizadas nos dias:
MÊS

PROVAS CICLO I

PROVAS CICLO II

PROVAS CICLO III

Maio

22/05/2022

01/06/2022

08/06/2022

Junho

22/06/2022

01/07/2022

08/07/2022

Julho

22/07/2022

01/08/2022

08/08/2022

Agosto

22/08/2022

01/09/2022

08/09/2022

Setembro

22/09/2022

01/10/2022

08/10/2022

Outubro

22/10/2022

01/11/2022

08/11/2022

Novembro

22/11/2022

01/12/2022

08/12/2022

Dezembro
22/12/2022
03/01/2023
12/02/2023
[...]
2.4 O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Ensino Educa Nexusé uma avaliação
para aferição de competências, habilidades e saberes de jovens e adultos, em nível de conclusão
do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, e tem como principais objetivos:
[...]
3.1 O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Ensino Educa Nexusé estruturado
com base na Matriz de Competências e Habilidades da Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
[...]
5.1 Realizar o Exame no espaço físico, na data e nos horários definidos pelo Centro de Ensino
Educa Nexus.
[...]
6.1 Os resultados serão disponibilizados nas plataformas do Centro de Ensino Educa Nexus e
na Secretaria da instituição.
[...]
8. Casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidas e esclarecidaspela
comissão avaliadora designada pelo Centro de Ensino Educa Nexus e nomeada pelo Edital 001/2022.
JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS NETO
COORDENADOR PEDAGÓGICO

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar deBOA VENTURA,
ITAPORANGA E PEDRA BRANCA/ PB inscrito sob CNPJ:11.779.446/0001-82 neste ato representado pelo seu presidente o Janduy Martins portador do CPF:183.900.801-68DAPSDW
0183900801681803201085 residente Sitio Pitombeira CEP: 58780-000¬¬¬¬¬Município de Itaporanga Convoca toda a categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar,
proprietários ou não, incluídos os aposentados ativos e inativos, os assentados, arrendatários
cessionários, comodatários, extrativistas artesanais, meeiros, parceiros, possuidores ou usufrutuários que trabalhem individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho
dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e executado em condições
de mútua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda eventual de terceiros, conforme o
Decreto Lei nº 1.166/71 até o limite de 02 (dois) módulos rurais do municípios deBOA VENTURA,
ITAPORANGA E PEDRA BRANCA /PB para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da
Fundação e Alteração Estatutária a ser realizada no dia 28 de maio de 2022, tendo como local a
sede da entidade localizada na rua Manoel Medeiros Maia, 123 – centro CEP: 58780-000 Município
de Itaporanga,pb às 09:00 horas em primeira convocação e às 09:30 horas em segunda convocação com qualquer número de participantes para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação
da fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras a Agricultura Familiar deBOA VENTURA, ITAPORANGA E PEDRA BRANCA /PB_2) Leitura e aprovação do novo Estatuto social;3)
Ratificação da eleição, apuração dos votos e posse da atual diretoria e conselho fiscal realizada
em 26/12/2020_e posse em 30/01/2021 4) FILIAÇÃO À FETRAFPARAÍBA CONTRAF BRASIL e à
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES.
Itaporanga, pb 03 de maiode 2022
Janduy Martins
Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RETIFICAÇÃO
Assembleia que iria acontecer no dia 03/05, mudou a data para o dia 12/05 no mesmo horário
e local.
SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA KMITA
CPF: 260.444.668-50
Responsável e Presidente da Comissão Pró-Fundação
ARTUR AFONSO AYRES, CPF nº 395.443.894-15, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo-PB, a Licença Previa, Instalação e
Operação para regularização de imóvel situado à Rua Sabino Gomes Resende, Sn, Camboinha II
(Jardim Jericó), CEP 58103-703.
GUSTAVO BOTTO BARROS FELIX, CPF: 007.582.444-28, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para
Construção de Residência Unifamiliar, situadoao Condomínio Alamoana, Quadra 25, Lote 360,
Amazônia Park– Cabedelo/PB.
M.C Construtora Ltda, CNPJ 40.941.676/0001-02, torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente de pesca e agricultura, a LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO, para
construção de um galpão comercial, localizado na Rua Rua Sueli Mendes da Silva, Quadra 41,
Lote 07-A, Renascer– CABEDELO/PB.
CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração
do Meio Ambiente, RLO = LOA: 2113/18 = PROC.: 18-5132 = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA = NE: 36 = L/ATV: JOÃO PESSOA, CABEDELO, BAYEUX E VARZEA
NOVA (SANTA RITA) - PB. Processo: 2022-001447/TEC/LO-3800.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 03 de maio
de 2022. Para a atividade de: Construção de muro de contorno, adequação da área externa e
implantação da subestação de energia do 2º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, localizada na
Avenida Dom Pedro I, 768, bairro São José, no município de Campina Grande/PB. Processo nº
2022-001432/TEC/LP-3668.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 772/2022 prazo 730 dias em João
Pessoa, em 11 abril de 2022. Para a atividade de: Construção do Centro de Treinamento no Corpo
de Bombeiros Militar, localizado na Rodovia BR 230, nº 525, bairro Jardim Veneza, município de
João Pessoa. Processo nº 2021-006701/TEC/LI-3500.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 958/2022 prazo 730 dias em João Pessoa,
em 04 de maio de 2022. Para a atividade de: Instalação de um distrito integrado de segurança,
localizado na Avenida Sapé, S/N, bairro de Manaíra, município de João Pessoa/PB. Processo nº
2022-000916/TEC/LI-8366.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 736/2022 prazo 180 dias em João Pessoa, em 07 de abril de 2022. Para a atividade de: Pavimentação e drenagem de diversas ruas do
Loteamento Paullus, localizado na rua Projetada, Centro, município de Itaporanga/PB. Processo
nº 2022-000841/TEC/LP-3652.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 753/2022 prazo 365 dias em João
Pessoa, em 08 de abril de 2022. Para a atividade de: construção de um calçadão com iluminação
de praça, localizado na rua Getúlio Vargas, Centro, município de Sertãozinho/PB. Processo nº
2021-009034/TEC/LP-3572.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 633/2022 prazo 365 dias em João
Pessoa, em 29 de março de 2022. Para a atividade de: construção de escola padrão (12 salas
de aula) de ensino médio integral e reforma de ginásio existente, localizado na rua José Leite
de Oliveira, 215, bairro Pôr do Sol, município de Cajazeiras/PB. Processo nº 2021-007901/
TEC/LP-3542.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 894/2022 prazo 240 dias em João Pessoa, em
27 abril de 2022. Para a atividade de: Construção do novo prédio da escola Professora Margarida
Remígio Loureiro, localizada na Avenida Dr. José Celino Filho, 107, centro, município de Emas/PB.
Processo nº 2019-008124/TEC/LI-3298.
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